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7. 3. 2012 A7-0033/11 

Predlog spremembe  11 

Romana Jordan 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. poudarja, da je treba akcijski načrt za 

energetsko učinkovitost posodobiti z 

zavezujočimi cilji, vključno s celovitim 

svežnjem konkretnih količinskih ukrepov v 

verigi preskrbe z energijo; 

38. poudarja, da je treba akcijski načrt za 

energetsko učinkovitost posodobiti z 

zavezujočimi cilji ali celovitim svežnjem 

konkretnih količinskih ukrepov v verigi 

preskrbe z energijo; 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0033/12 

Predlog spremembe  12 

Romana Jordan, Christa Klaß 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. zato poziva Komisijo, naj uvede 

dejavnike posrednih sprememb v rabi 

zemljišč, da bo mogoče upoštevati emisije 

toplogrednih plinov zaradi sprememb v 

vzorcih rabe zemljišč, ki jih povzroči 

proizvodnja biogoriv; poudarja, da višji 

pragovi za prihranek emisij toplogrednih 

plinov za biogoriva ne bodo prispevali k 

odpravljanju tveganj posrednih sprememb 

v rabi zemljišč; 

45. zato poziva Komisijo, naj pri 

vprašanju posrednih sprememb v rabi 

zemljišč uporablja širši pristop in 

spodbuja ustrezno varstvo okolja v tretjih 

državah, ki so jih prizadele dvo- in 

večstranske sprememb v rabi zemljišč, da 

bo mogoče upoštevati emisije toplogrednih 

plinov zaradi sprememb v vzorcih rabe 

zemljišč; to bi lahko dosegli z uvedbo 

dodatnih trajnostnih zahtev za nekatere 

kategorije biogoriv, uvoženih iz tretjih 

držav; 

Or. en 
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Predlog spremembe  13 

Romana Jordan 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. poziva EU, naj se zaveže popolni 

odpravi emisij ogljika v energetskem 

sektorju do leta 2050; 

75. poziva EU, naj se zaveže popolni 

odpravi emisij ogljika v sektorju električne 

energije do leta 2050; 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0033/14 

Predlog spremembe  14 

Romana Jordan, Christa Klaß 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 98 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

98. poziva, da se 30-odstotno zeleno 

komponento neposrednih plačil skupne 

kmetijske politike nameni za vseevropsko 

shemo spodbud, usmerjeno v spodbujanje 

hranilne, energetske in ogljične 

učinkovitosti, z osredotočanjem na 

povečanje skladiščenja ogljika v prsti, 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 

izboljšanje upravljanja s hranili, saj bi 

kmetijstvo EU tako postalo 

konkurenčnejše in hkrati bolj trajnostno; 

98. podpira, da bi zeleno komponento 

skupne kmetijske politike namenili za 

vseevropsko shemo spodbud, usmerjeno v 

spodbujanje učinkovite rabe hranil, 

energetske in podnebne učinkovitosti z 

osredotočanjem na povečanje vezave 

ogljika v tleh, nadaljnje zmanjševanje 

emisij toplogrednih plinov in boljše 

ravnanje s hranili; namen te sheme bi bil z 

učinkovitejšim ravnanjem z omejenimi 

naravnimi viri zagotoviti konkurenčnost 

kmetij in dolgoročno zanesljivo oskrbo s 

hrano; 

Or. en 
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Predlog spremembe  15 

Romana Jordan, Christa Klaß 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 104 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

104. poziva k določitvi specifičnih ciljev za 

rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in 

gozdarstvo (LULUCF), da bi zagotovili 

trajnost in okoljsko vzdržnost prispevka 

tega sektorja k zmanjševanju emisij ter 

natančno spremljanje in obračunavanje; 

104. poziva k strategiji EU za rabo 

zemljišč, spremembo rabe zemljišč in 

gozdarstvo (LULUCF), da bi zagotovili 

stalnost in okoljsko vzdržnost prispevka 

tega sektorja k zmanjševanju emisij; poziva 

države članice, naj razvijejo nacionalno 

politiko za uresničevanje blažitvenega 

potenciala v svojem sektorju rabe 

zemljišč, sprememb rabe zemljišč in 

gozdarstva, upoštevaje načelo 

subsidiarnosti, saj bi na ta način lahko 

pridobili dragocene izkušnje; poudarja, da 

je treba vlagati v znanstvene raziskave o 

zmogljivosti skladiščenja in emisij iz 

omenjenih dejavnosti; 

Or. en 

 

 


