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7.3.2012 A7-0033/1 

Predlog spremembe  1 

Bas Eickhout, Satu Hassi 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. poziva Komisijo, naj takoj, ko bo 

mogoče, vendar še pred koncem leta 2012 

predstavi predloge, kako doseči 25-

odstotno notranje zmanjšanje 

toplogrednih plinov do leta 2020, skladno 

s stroškovno učinkovitim pristopom k cilju 

za leto 2050, kot je bil začrtan v načrtu za 

leto 2050, in prehod na 30-odstotni 

splošni cilj za leto 2020; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/2 

Predlog spremembe  2 

Bas Eickhout, Satu Hassi 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. poudarja, da čeprav podnebni cilji, h 

katerim se je zavezala večina držav, ne 

zadoščajo, da bi uresničili cilj povečanja 

svetovne povprečne temperature za največ 

2 °C, EU ni nikakor sama v svojih 

prizadevanjih niti s svojimi cilji ni najbolj 

ambiciozna; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/3 

Predlog spremembe  3 

Bas Eickhout, Satu Hassi 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. poudarja, da mora Komisija zagotoviti, 

da zaradi sprejetja takšnega cilja ne bodo 

zmanjšane spodbude za naložbe v druge 

oblike pridobivanja električne energije z 

nizkimi emisijami ogljika; 

48. poudarja, da mora Komisija zagotoviti, 

da zaradi sprejetja teh ciljev ne bodo 

zmanjšane spodbude za naložbe v ukrepe 

za energetsko učinkovitost; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/4 

Predlog spremembe  4 

Bas Eickhout, Satu Hassi 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. meni, da morajo imeti države članice 

kar največ možnih sredstev za dosego 

proizvodnje energije z nizkimi emisijami 

ogljika (vključno z obnovljivimi viri 

energije, jedrsko energijo, uporabo 

tehnologij zajemanja in shranjevanja CO2 

ter trajnostno pridobljeno biomaso) ter 

nobena možnost ne sme biti izključena iz 

razpona tistih, ki so na razpolago za 

dosego teh zahtev; 

72. meni, da morajo imeti države članice 

kar največ možnih sredstev za dosego 

proizvodnje energije z nizkimi emisijami 

ogljika z obnovljivimi viri; 

Or. en 

 

 


