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Predlog spremembe 1
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da so podnebne spremembe 
odločilni izziv našega časa; njihove 
posledice za okolje, zdravje ljudi in 
urejanje prostora so očitne in ogrožajo 
zmožnost vseh držav, da bi dosegle 
napredek na poti k trajnostnemu razvoju;

1. meni, da so podnebne spremembe 
odločilni izziv našega časa; njihove 
posledice za okolje, zdravje ljudi in 
urejanje prostora so očitne in ogrožajo 
zmožnost nekaterih držav, da bi dosegle 
napredek na poti k trajnostnemu razvoju;

Or. de

Predlog spremembe 2
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 novo. pozdravlja objavo bele knjige 
Evropske komisije z naslovom 
Prilagajanje podnebnim spremembam: 
evropskemu okviru za ukrepanje naproti;
poudarja, da so podnebne spremembe 
izziv z velikim ozemeljskim vplivom, ki 
zahteva usklajen pristop na ravni 
Evropske unije tako med različnimi 
politikami Skupnosti kot med različnimi 
ravnmi ukrepanja: evropsko, nacionalno, 
regionalno in lokalno;

Or. fr
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Predlog spremembe 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so posledice podnebnih 
sprememb zelo različne v različnih 
sektorjih in evropskih regijah, zlasti pa 
prizadenejo gorska in obalna območja, 
Sredozemlje ter arktične regije; ugotavlja, 
da bo vpliv globalnega povečanja 
temperature večji v tistih regijah, ki so bolj 
odvisne od dinamike narave (na primer 
ledeniška in obalna območja, gorate 
regije) ter za ogrožene skupine 
prebivalcev, ob tem pa je nevarno, da se še 
bolj povečajo regionalne razlike;

2. meni, da so posledice podnebnih 
sprememb zelo različne v različnih 
sektorjih in evropskih regijah, kot je 
pokazala študija Komisije Regije 2020“1: 
regije, ki so najbolj izpostavljene 
podnebnih sprememb, so na jugu in 
vzhodu Evrope (Španija, Italija, Grčija, 
Bolgarija, Ciper, Malta in Madžarska ter 
večji del Romunije in južnega dela 
Francije), kjer živi več kot tretjina 
prebivalstva (skupaj 170 milijonov ljudi); 
poudarja, da so najbolj prizadete ogrožene 
skupine prebivalcev, in da bi podnebne 
spremembe lahko povzročile migracije, ob 
tem pa je nevarno, da se še bolj povečajo 
regionalne razlike;

Or. en

Predlog spremembe 4
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so posledice podnebnih 
sprememb zelo različne v različnih 
sektorjih in evropskih regijah, zlasti pa 
prizadenejo gorska in obalna območja, 
Sredozemlje ter arktične regije; ugotavlja, 
da bo vpliv globalnega povečanja 
temperature večji v tistih regijah, ki so 
bolj odvisne od dinamike narave (na 

2. meni, da bo Evropska unija samo s 
tesnim sodelovanjem na vseh ravneh 
upravljanja lahko od leta 2013 naprej 
izvajala prilagoditveno strategijo s 
poudarkom na otoških obalnih regijah;

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf (November 2008)
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primer ledeniška in obalna območja, 
gorate regije) ter za ogrožene skupine 
prebivalcev, ob tem pa je nevarno, da se še 
bolj povečajo regionalne razlike;

Or. en

Predlog spremembe 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so posledice podnebnih 
sprememb zelo različne v različnih 
sektorjih in evropskih regijah, zlasti pa 
prizadenejo gorska in obalna območja, 
Sredozemlje ter arktične regije;ugotavlja, 
da bo vpliv globalnega povečanja 
temperature večji v tistih regijah, ki so bolj 
odvisne od dinamike narave (na primer 
ledeniška in obalna območja, gorate regije) 
ter za ogrožene skupine prebivalcev, ob 
tem pa je nevarno, da se še bolj povečajo 
regionalne razlike;

2. meni, da so posledice podnebnih 
sprememb zelo različne v različnih 
sektorjih in evropskih regijah, zlasti pa 
prizadenejo gorska in obalna območja, 
Sredozemlje ter arktične regije; ugotavlja, 
da bo vpliv globalnega povečanja 
temperature večji v tistih regijah, ki so bolj 
odvisne od dinamike narave (na primer 
ledeniška in obalna območja, gorate regije 
ter regije, ki jim grozi pomanjkanje vode) 
ter za ogrožene skupine prebivalcev, ob 
tem pa je nevarno, da se še bolj povečajo 
regionalne razlike tudi v posamezni državi 
članici;

Or. ro

Predlog spremembe 6
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so posledice podnebnih 
sprememb zelo različne v različnih 
sektorjih in evropskih regijah, zlasti pa 
prizadenejo gorska in obalna območja, 

2. meni, da so posledice podnebnih 
sprememb zelo različne v različnih 
sektorjih in evropskih regijah, zlasti pa 
prizadenejo gorska in obalna območja, 



PE430.957v01-00 6/23 AM\799090SL.doc

SL

Sredozemlje ter arktične regije; ugotavlja, 
da bo vpliv globalnega povečanja 
temperature večji v tistih regijah, ki so bolj 
odvisne od dinamike narave (na primer 
ledeniška in obalna območja, gorate regije) 
ter za ogrožene skupine prebivalcev, ob 
tem pa je nevarno, da se še bolj povečajo 
regionalne razlike;

oddaljene regije, Sredozemlje ter arktične 
regije; ugotavlja, da bo vpliv globalnega 
povečanja temperature večji v tistih 
regijah, ki so bolj odvisne od dinamike 
narave (na primer ledeniška in obalna 
območja, gorate regije) ter za ogrožene 
skupine prebivalcev, ob tem pa je nevarno, 
da se še bolj povečajo regionalne razlike;

Or. en

Predlog spremembe 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. obžaluje, ker so države članice v tem 
programskem obdobju (2007-2013) 
razporedile samo 3 odstotke (9 milijard 
EUR) skupne vsote za financiranje 
ukrepov za energijsko učinkovitost in 
energijo iz obnovljivih virov v operacijskih 
programih, in da so naložbe v novih 
državah članicah 2,4 odstotne – torej še 
nižje; zato meni, da je delež 500 milijonov 
EUR za financiranje oživitve energijske 
učinkovitosti in obnovljive energije lahko 
zgolj prvi korak v pravi smeri;

Or. en

Predlog spremembe 8
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. priznava, da je treba zaradi 
ekstremnih vremenskih pojavov, 
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predvidenega dviga morske gladine in 
večjih nihanj pri padavinah ukrepati, da 
bi se prilagodil tudi obstoječi sistem 
infrastruktur, zaradi česar bo prišlo do 
visokih stroškov, ki pa bodo še vedno nižji 
od stroškov v primeru, da se ne bi 
ukrepalo;

Or. en

Predlog spremembe 9
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da se je treba nujno hitro 
odzvati na globalno segrevanje, in sicer z 
ukrepi za dodatno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in proaktivnimi ukrepi
za prilagoditev na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, katerih namen 
je zmanjševanje škodljivih učinkov;

3. priznava, da se je treba nujno hitro 
odzvati na globalno segrevanje, in sicer 
pravno zavezujočimi ukrepi za dodatno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 
vsaj 30 % v primerjavi z letom 1990 in z 
uvajanjem regionalnih prilagoditvenih 
načrtov in proaktivnih ukrepov, kot so 
pobude za pogozdovanje velikih površin,
za prilagoditev na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, katerih namen 
je zmanjševanje škodljivih učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da se je treba nujno hitro 
odzvati na globalno segrevanje, in sicer z 
ukrepi za dodatno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in proaktivnimi ukrepi 

3. priznava, da se je treba nujno hitro 
odzvati na globalno segrevanje, in sicer z 
ukrepi za dodatno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in proaktivnimi ukrepi 
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za prilagoditev na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, katerih namen 
je zmanjševanje škodljivih učinkov;

za prilagoditev na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ter v okviru 
čezmejnega sodelovanja, katerih namen je 
zmanjševanje škodljivih učinkov;

Or. ro

Predlog spremembe 11
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da se je treba nujno hitro 
odzvati na globalno segrevanje, in sicer z 
ukrepi za dodatno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in proaktivnimi ukrepi 
za prilagoditev na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, katerih namen 
je zmanjševanje škodljivih učinkov;

3. priznava, da se je treba nujno hitro 
odzvati na globalno segrevanje, in sicer s 
takojšnjim ukrepanjem za dodatno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
proaktivnimi ukrepi za prilagoditev na 
evropski, nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni, katerih namen je zmanjševanje 
škodljivih učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je trdno prepričan, da mora Evropska 
unija ohraniti in razvijati svojo vodilno 
vlogo pri mednarodnem boju proti 
globalnemu segrevanju, ter meni, da 
vsakršno odlašanje s temi ukrepi povečuje 
tveganje za škodljive okoljske, 
gospodarske in socialne učinke ter višje 
stroške;

4. je trdno prepričan, da mora Evropska 
unija ohraniti svojo vodilno vlogo pri 
mednarodnem boju proti globalnemu 
segrevanju, ter meni, da vsakršno odlašanje 
s temi ukrepi povečuje tveganje za 
škodljive okoljske, gospodarske in socialne 
učinke ter višje stroške;

Or. de
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Predlog spremembe 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da se regije lahko uprejo 
učinkom podnebnih sprememb z 
inteligentno energetsko politiko, ki 
dejavno spodbuja obnovljive vire energije 
in energijsko učinkovitost na njihovem 
ozemlju in tako prispevajo k boju proti 
posledicam podnebnih sprememb in k 
odprtju novih gospodarskih možnosti in 
obetov za svoje prebivalce; zato poziva 
države članice in Komisijo, naj povečajo 
sredstva EU tako, da sprožijo pobudo za 
revizijo operacijskih programov, da bi 
vanje vključili več projektov na področju 
blažitve učinkov podnebnih sprememb in 
prilagoditvenih projektov za vse tipe 
naložb; poziva države članice, naj 
zagotovijo sistematično vključevanje 
ukrepov za varčevanje z energijo in 
energijo iz obnovljivih virov ter naj 
omejijo naložbe, ki so škodljive za 
podnebje;

Or. en

Predlog spremembe 14
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da se sektorji, ki so zelo 
pomembni za geografsko oddaljene regije, 
kot je kmetijstvo, ne smejo pretirano 
obremenjevati v okviru ukrepov 
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prilagajanja podnebnim spremembam, saj 
bi se tako lahko ogrozila prihodnost 
podeželskih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 15
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bo Evropska unija samo s 
tesnim sodelovanjem na vseh ravneh 
upravljanja lahko izvajala strategijo 
prilagajanja od leta 2013 naprej;

5. priznava, da imajo lokalni organi 
bistveno vlogo pri praktičnih ukrepih v 
zvezi s podnebjem in da v primeru, da 
bodo resnično dobili več moči in virov, 
imajo možnost prevzeti vodilno vlogo pri 
zmanjšanju emisij in zagotoviti, da se 
dosežejo ambiciozni cilji za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov po vsem svetu;
zato meni, da bo Evropska unija samo s 
tesnim sodelovanjem na vseh ravneh 
upravljanja lahko izvajala strategijo za 
spreminjanje v smeri nizkoogljične družbe 
in da so vanjo vključeni teritorialni načrti 
za podnebje nepogrešljivo orodje za 
dosego tega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 16
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bo Evropska unija samo s 
tesnim sodelovanjem na vseh ravneh 
upravljanja lahko izvajala strategijo 
prilagajanja od leta 2013 naprej;

5. meni, da bo Evropska unija samo s 
tesnim sodelovanjem na vseh ravneh 
upravljanja, na ravni Evropske unije, 
držav članic in regionalnih organov,
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lahko izvajala strategijo prilagajanja od leta 
2013 naprej;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bo Evropska unija samo s 
tesnim sodelovanjem na vseh ravneh 
upravljanja lahko izvajala strategijo 
prilagajanja od leta 2013 naprej;

5. meni, da bo Evropska unija samo s 
tesnim sodelovanjem na vseh ravneh 
upravljanja ter s sodelovanjem in stalno 
izmenjavo informacij s sosednjimi 
državami EU lahko izvajala strategijo 
prilagajanja od leta 2013 naprej;

Or. ro

Predlog spremembe 18
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(5a) priznava, da je najprej treba uskladiti 
različne sektorje za ukrepanje, ki morajo v 
faze zasnove, izdelave in izvajanja 
nacionalnih strategij in akcijskih načrtov 
za boj proti podnebnim spremembam 
popolnoma vključiti regionalne in lokalne 
organe, nato pa je treba izdelati 
teritorialni strateški načrt ter vanj 
vključiti vse vidike, vezane na podnebne 
spremembe;

Or. it
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Predlog spremembe 19
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zato priznava, da je treba zagotoviti 
vključitev strategije prilagajanja v vse 
politike Evropske unije in njeno skladnost 
s temi politikami; poudarja tudi ključno 
vlogo regionalnih in lokalnih organov ter 
pomembnost pristopa od spodaj navzgor, 
pri katerem se upoštevajo razlike med 
evropskimi naravnimi habitati in v celoti 
spoštuje načelo subsidiarnosti, saj je 
prepričan, da bodo lokalni organi znali 
bolje poiskati ustreznejše politične 
odgovore na svoje potrebe;

6. zato priznava, da je treba zagotoviti 
vključitev strategije prilagajanja v vse 
politike Evropske unije in njeno skladnost 
s temi politikami s posebnim poudarkom 
na usklajevanju ukrepov na področjih 
kmetijske, regionalne in okoljske politike 
EU; poudarja tudi ključno vlogo 
regionalnih in lokalnih organov ter 
pomembnost pristopa od spodaj navzgor, 
pri katerem se upoštevajo razlike med 
evropskimi naravnimi habitati in v celoti 
spoštuje načelo subsidiarnosti, saj je 
prepričan, da bodo lokalni organi znali 
bolje poiskati ustreznejše politične 
odgovore na svoje potrebe; 

Or. bg

Predlog spremembe 20
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zato priznava, da je treba zagotoviti 
vključitev strategije prilagajanja v politike 
Evropske unije in skladnost z njimi; 
poudarja tudi ključno vlogo regionalnih in 
lokalnih organov oblasti ter pomembnost 
pristopa od spodaj navzgor, pri katerem se 
upoštevajo razlike med evropskimi 
naravnimi habitati in v celoti spoštuje 
načelo subsidiarnosti, saj je prepričan, da 
bodo lokalni organi znali bolje poiskati 
ustreznejše politične odgovore na svoje 
potrebe;

6. zato priznava, da je treba zagotoviti, da 
bodo vse politike Evropske unije vključene 
v prilagoditveno strategijo in skladne z 
njo; poudarja tudi ključno vlogo 
regionalnih in lokalnih organov oblasti ter 
pomembnost pristopa od spodaj navzgor, 
pri katerem se upoštevajo razlike med 
evropskimi naravnimi habitati in v celoti 
spoštuje načelo subsidiarnosti, saj je 
prepričan, da bodo lokalni organi znali 
bolje poiskati ustreznejše politične 
odgovore na svoje potrebe;
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Or. en

Predlog spremembe 21
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zato priznava, da je treba zagotoviti 
vključitev strategije prilagajanja v politike 
Evropske unije in skladnost z njimi; 
poudarja tudi ključno vlogo regionalnih in 
lokalnih organov oblasti ter pomembnost 
pristopa od spodaj navzgor, pri katerem se 
upoštevajo razlike med evropskimi 
naravnimi habitati in v celoti spoštuje 
načelo subsidiarnosti, saj je prepričan, da 
bodo lokalni organi znali bolje poiskati 
ustreznejše politične odgovore na svoje 
potrebe;

6. zato priznava, da je treba zagotoviti 
vključitev strategije prilagajanja v politike 
Evropske unije in skladnost z njimi; 
poudarja ključno vlogo regionalnih in 
lokalnih organov oblasti ter pomembnost 
pristopa od spodaj navzgor, pri katerem se 
upoštevajo razlike med evropskimi 
naravnimi habitati in v celoti spoštuje 
načelo subsidiarnosti; je prepričan, da bodo 
lokalni organi znali bolje poiskati 
ustreznejše politične odgovore na svoje 
potrebe;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zato priznava, da je treba zagotoviti 
vključitev strategije prilagajanja v vse
politike Evropske unije in njeno skladnost 
s temi politikami; poudarja tudi ključno 
vlogo regionalnih in lokalnih organov 
oblasti ter pomembnost pristopa od spodaj 
navzgor, pri katerem se upoštevajo razlike 
med evropskimi naravnimi habitati in v 
celoti spoštuje načelo subsidiarnosti, saj je 
prepričan, da bodo lokalni organi znali 
bolje poiskati ustreznejše politične 

6. zato priznava, da je treba zagotoviti 
vključitev strategije prilagajanja v politike 
Evropske unije in njeno skladnost s temi 
politikami; poudarja tudi ključno vlogo 
regionalnih in lokalnih organov oblasti ter 
pomembnost pristopa od spodaj navzgor, 
pri katerem se upoštevajo razlike med 
evropskimi naravnimi habitati in v celoti 
spoštuje načelo subsidiarnosti, saj je 
prepričan, da bodo lokalni organi znali 
bolje poiskati ustreznejše politične 
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odgovore na svoje potrebe; odgovore na svoje potrebe;

Or. de

Predlog spremembe 23
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. odobrava pobudo bele knjige za uvedbo 
mehanizma za izmenjavo informacij; upa, 
da bo začel delovati do leta 2011 in da 
bodo do takrat izdelani tudi modeli in 
napovedna orodja; poziva države članice 
ter regionalne in lokalne organe, naj 
spodbujajo in si izmenjujejo prakse v zvezi 
z vsemi vidiki politik za prilagoditev 
podnebnim spremembam, zlasti kar zadeva 
ukrepe za energijsko učinkovitost, ravnanje 
z odpadki in razvoj prometne infrastrukture 
z majhnimi emisijami ogljika;

7. odobrava pobudo bele knjige za uvedbo 
mehanizma za izmenjavo informacij; upa, 
da bo začel delovati do leta 2011 in da 
bodo do takrat izdelani tudi modeli in 
napovedna orodja; poziva države članice 
ter regionalne in lokalne organe, naj 
spodbujajo in si izmenjujejo prakse v zvezi 
z vsemi vidiki politik za prilagoditev 
podnebnim spremembam, zlasti kar zadeva 
ukrepe za energijsko učinkovitost, ravnanje 
z odpadki in razvoj prometne infrastrukture 
z majhnimi emisijami ogljika s poudarkom 
na železniškem prometu;

Or. en

Predlog spremembe 24
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(7a) priporoča pripravo in financiranje 
platforme za nadzorovanje podnebnih 
sprememb, ki bi regionalnim in lokalnim 
organom pomagala pri pridobivanju in 
izmenjavi znanja in lokalne dobre prakse 
s podnebnega področja;

Or. it



AM\799090SL.doc 15/23 PE430.957v01-00

SL

Predlog spremembe 25
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 novo. meni, da so najbolj oddaljene 
regije zaradi svojega posebnega položaja, 
navedenega v členu 349 Lizbonske 
pogodbe, in svoje geografske lege v 
subtropskem pasu posebej občutljive za 
posledice podnebnih sprememb, zaradi 
česar bi jim morala Evropska komisija 
nameniti posebno pozornost; tako poziva 
Komisijo, naj pripravi oceno učinka in 
poseben akcijski načrt za najbolj 
oddaljene regije ter naj podpre izmenjavo 
informacij in dobrih praks med lokalnimi 
organi teh regij in organi tretjih držav v 
geografski bližini;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da je nujno uresničevati politike, 
ki bodo javne in zasebne naložbe ter 
nekatere upravne akte (na primer 
gradbena dovoljenja in urbanistične 
načrte) pogojevale s presojo vpliva 
podnebnih sprememb, s čimer bi se 
preprečile naložbe v netrajnostno 
infrastrukturo;

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 27
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da je nujno uresničevati politike, 
ki bodo javne in zasebne naložbe ter 
nekatere upravne akte (na primer gradbena 
dovoljenja in urbanistične načrte) 
pogojevale s presojo vpliva podnebnih 
sprememb, s čimer bi se preprečile naložbe 
v netrajnostno infrastrukturo;

8. meni, da je nujno uresničevati politike, 
ki bodo javne in zasebne naložbe ter 
nekatere upravne akte (na primer gradbena 
dovoljenja in urbanistične načrte) 
pogojevale s presojo vpliva podnebnih 
sprememb, s čimer bi se preprečile naložbe 
v netrajnostno infrastrukturo; poziva, naj 
se pri ocenjevanju in odobritvi predlogov 
za projekte na področju energetske 
učinkovitosti, ravnanja z odpadki in 
gradnje infrastrukture, ki so financirani z 
evropskimi sredstvi, natančno upoštevajo 
posledice podnebnih sprememb;

Or. bg

Predlog spremembe 28
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da je nujno uresničevati politike, 
ki bodo javne in zasebne naložbe ter 
nekatere upravne akte (na primer gradbena 
dovoljenja in urbanistične načrte) 
pogojevale s presojo vpliva podnebnih 
sprememb, s čimer bi se preprečile naložbe 
v netrajnostno infrastrukturo;

8. meni, da je nujno uresničevati politike, 
ki bodo javne in zasebne naložbe ter 
nekatere upravne akte (na primer gradbena 
dovoljenja in urbanistične načrte) 
pogojevale s presojo vpliva podnebnih 
sprememb, s čimer bi se preprečile naložbe 
v netrajnostno infrastrukturo; zato poziva 
Komisijo, naj z državami članicami in 
udeleženci čim prej pripravi sveženj 
smernic, kar bi zagotovilo, da se bodo pri 
izvajanju projektov presoje vplivov na 
okolje ni celovite presoje vplivov na 
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okolje, direktiv v zvezi s programi ter 
politik načrtovanja okolja upoštevale 
posledice podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 29
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da je nujno uresničevati politike, 
ki bodo javne in zasebne naložbe ter 
nekatere upravne akte (na primer gradbena 
dovoljenja in urbanistične načrte) 
pogojevale s presojo vpliva podnebnih 
sprememb, s čimer bi se preprečile naložbe 
v netrajnostno infrastrukturo;

8. meni, da je nujno uresničevati politike, 
predvsem na regionalni in lokalni ravni, 
ki bodo javne in zasebne naložbe ter 
nekatere upravne akte (na primer gradbena 
dovoljenja in urbanistične načrte) 
pogojevale s presojo vpliva podnebnih 
sprememb, s čimer bi spodbudili naložbe v 
infrastrukturo visoke okoljske kakovosti;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Bairbre de Brún

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da je nujno uresničevati politike, 
ki bodo javne in zasebne naložbe ter 
nekatere upravne akte (na primer gradbena 
dovoljenja in urbanistične načrte) 
pogojevale s presojo vpliva podnebnih 
sprememb, s čimer bi se preprečile naložbe 
v netrajnostno infrastrukturo;

8. meni, da je nujno uresničevati politike, 
ki bodo javne in zasebne naložbe ter 
nekatere upravne akte (na primer gradbena 
dovoljenja in urbanistične načrte) 
pogojevale s presojo vpliva podnebnih 
sprememb, s čimer bi se preprečile naložbe 
EU v netrajnostno infrastrukturo;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. ugotavlja, da oddaljene, zlasti obalne 
regije, lahko ponudijo bogate možnosti za 
dobavo energije iz obnovljivih virov, kar 
lahko prispeva k prilagoditvi podnebnim 
spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 32
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da je treba z mikroklimatskega 
vidika preprečiti nadaljnje zmanjševanje 
površinske prepustnosti na gosto 
poseljenih območjih in v mestih;

Or. de

Predlog spremembe 33
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poziva Komisijo, naj s kohezijsko 
politiko spodbuja razvoj obnovljivih virov 
energije, ob tem pa ustvari večjo skladnost 
med področjem raziskovanja in razvoja ter 
politiko regionalnega razvoja, in naj 
odstrani administrativne ovire za uporabo 
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teh virov;

Or. en

Predlog spremembe 34
Sabine Verheyen, Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. odobrava pobudo Komisije, da ustanovi 
usmerjevalno skupino za vplive in 
prilagoditve, ter si želi polnega in
aktivnega sodelovanja regionalnih in 
lokalnih organov;

9. odobrava pobudo Komisije, da ustanovi 
usmerjevalno skupino za vplive in 
prilagoditve, ter spodbuja polno in aktivno 
sodelovanje regionalnih in lokalnih 
organov v tej skupini in njenih postopkih v 
skladu z načelom subsidiarnosti;

Or. de

Predlog spremembe 35
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. ponavlja, da je boj proti podnebnim 
spremembam lahko priložnost za 
oblikovanje modela trajnostne rasti;

10. poudarja, da je boj proti podnebnim 
spremembam lahko priložnost za 
oblikovanje modela trajnostne rasti ter da 
je prehod na gospodarstvo brez ogljikovih 
emisij pomemben napredek pri 
ustvarjanju novih delovnim mest;

Or. it
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Predlog spremembe 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. ponavlja, da je boj proti podnebnim 
spremembam lahko priložnost za 
oblikovanje modela trajnostne rasti;

10. ponavlja, da je boj proti podnebnim 
spremembam lahko priložnost za 
oblikovanje modela trajnostne rasti, ki bi 
ga lahko kasneje prevzele tretje države;

Or. ro

Predlog spremembe 37
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. ponavlja, da je boj proti podnebnim 
spremembam lahko priložnost za 
oblikovanje modela trajnostne rasti;

10. ponavlja, da boj proti podnebnim 
spremembam lahko ustvari nova delovna 
mesta in je lahko priložnost za trajnostni 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 38
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. ponavlja, da je boj proti podnebnim 
spremembam lahko priložnost za 
oblikovanje modela trajnostne rasti;

10. ponavlja, da so ukrepi za zajezitev
podnebnih sprememb lahko priložnost za 
oblikovanje modela trajnostne rasti;

Or. de
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Predlog spremembe 39
Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij 

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v naslednjo 
finančno perspektivo vključi ustrezna 
sredstva, da bi omogočili izvajanje 
učinkovitih politik za prilagoditev 
podnebnim spremembam na vseh ravneh 
upravljanja.

11. ugotavlja, da se morajo regije soočiti z 
učinki podnebnih sprememb; državam 
članicam in regijam priporoča, naj 
upoštevajo možnost za uporabo 
mehanizmov strukturnih skladov za 
razvijanje trajnostnih in dolgoročnih 
projektov; opozarja na Solidarnostni 
sklad Evropske unije za reševanje nujnih 
potreb in izražanje solidarnosti Evropske 
unije s prizadetimi območji;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v naslednjo 
finančno perspektivo vključi ustrezna 
sredstva, da bi omogočili izvajanje 
učinkovitih politik za prilagoditev 
podnebnim spremembam na vseh ravneh 
upravljanja.

11. poudarja, da je treba kohezijsko 
politiko ter regionalno solidarnost in 
razvoj usmeriti proti ukrepom za soočanje 
s podnebnimi spremembami in za njihovo 
prilagoditev, skupaj z okoljskimi ukrepi v 
kmetijstvu v skupni kmetijski politiki;

Or. en

Predlog spremembe 41
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 11
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v naslednjo 
finančno perspektivo vključi ustrezna 
sredstva, da bi omogočili izvajanje 
učinkovitih politik za prilagoditev 
podnebnim spremembam na vseh ravneh 
upravljanja. 

11. poziva Komisijo, naj v naslednjo 
finančno perspektivo vključi ustrezna 
sredstva, da bi omogočili izvajanje 
učinkovitih politik za prilagoditev 
podnebnim spremembam na vseh ravneh 
upravljanja, naj do leta 2013 po potrebi 
ponovno pregleda operacijske programe 
in naj od leta 2013 izvaja prilagoditveno 
strategijo; poziva Komisijo, naj najprej 
pripravi smernice, ki bi združile ukrepe in 
orodja za okolju prijazno revizijo 
operacijskih programov, tudi primere 
najboljših praks iz držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 42
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v naslednjo 
finančno perspektivo vključi ustrezna 
sredstva, da bi omogočili izvajanje 
učinkovitih politik za prilagoditev 
podnebnim spremembam na vseh ravneh 
upravljanja.

11. poziva Komisijo, naj v naslednjo 
finančno perspektivo, v posebno poglavje 
večletnega finančnega okvira EU, vključi 
ustrezna sredstva, da bi omogočili 
izvajanje učinkovitih politik za 
prilagoditev podnebnim spremembam na 
vseh ravneh upravljanja.

Or. ro

Predlog spremembe 43
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja, da je treba cilje v zvezi z 
varstvom podnebja in planeta vključiti v 
kompenzacijske cilje in cilje rasti v okviru 
kohezijske politike Evropske unije, vendar 
brez nadomeščanja uveljavljenih nalog 
strukturne politike;

Or. de


