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7. 3. 2012 A7-0033/16 

Predlog spremembe  16 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 

z emisijami glavno, vendar ne edino 

sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 

in spodbujanje naložb v nizkoogljične 

tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 

dodatno izboljšanje sistema; poziva 

Komisijo in države članice, naj sistem EU 

za trgovanje z emisijami dopolnijo s 

pristopom na osnovi tehnologij in 

inovacij, da bi dosegle potrebno precejšnje 

znižanje emisij; 

20. se zaveda, da sistem EU za trgovanje z 

emisijami ni edino sredstvo za 

zmanjševanje emisij v industriji in 

spodbujanje naložb v nizkoogljične 

tehnologije; ugotavlja, da ga je potrebno 

dodatno izboljšati; 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0033/17 

Predlog spremembe  17 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. ugotavlja, da sistem EU za trgovanje z 

emisijami deluje, kot je bilo predvideno in 

da je nižja cena ogljika rezultat zmanjšane 

gospodarske dejavnosti in razpoložljivih 

pravic, ki močno presegajo povpraševanje; 

izraža zaskrbljenost, da bo pomanjkanje 

spodbud za nizkoogljične naložbe in 

energetsko učinkovitost EU postavilo v 

neugodnem položaju v primerjavi z 

njenimi industrijskimi tekmeci; je 

seznanjen s poročili, da se pričakuje, da 

cena ogljika ne bo narasla, če ne bo veliko 

večje rasti ali sprememb sistema za 

trgovanje z emisijami; 

21. ugotavlja, da je nižja cena ogljika 

rezultat zmanjšane gospodarske dejavnosti 

in razpoložljivih pravic, ki močno 

presegajo povpraševanje; izraža 

zaskrbljenost, da bo pomanjkanje spodbud 

za nizkoogljične naložbe in energetsko 

učinkovitost EU postavilo v neugoden 

položaj v primerjavi s preostalim svetom; 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0033/18 

Predlog spremembe  18 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 – točka e 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(e) spodbujanje povpraševanja v sistemu 

trgovanja z emisijami s predlogom njegove 

razširitve na emisije iz fosilnih goriv, 

prodanih iz sektorjev ogrevanja in prometa, 

ki nista neposredno izpostavljena 

mednarodni konkurenci, ter iz sektorja 

pomorskega prometa; 

(e) spodbujanje povpraševanja v sistemu 

trgovanja z emisijami s predlogom njegove 

razširitve na emisije iz fosilnih goriv, 

prodanih iz sektorjev ogrevanja in prometa, 

ki nista neposredno izpostavljena 

mednarodni konkurenci; spodbude 

izvajanju direktive o obdavčitvi energije, 

tudi v sektorju pomorskega prometa; 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0033/19 

Predlog spremembe  19 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 – točka g 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(g) nadaljnje izboljšave pri uporabi 

mehanizmov nadomestil za emisije, na 

primer z omejitvijo dostopa do nadomestil, 

s katerimi se subvencionirajo tekmeci 

evropske industrije, kot na področju 

fluoriranih ogljikovodikov; 

(g) nadaljnje omejitve dostopa do 

nadomestil, s katerimi se subvencionirajo 

tekmeci evropske industrije, kot na 

področju fluoriranih ogljikovodikov; 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0033/20 

Predlog spremembe  20 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 58 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. poziva, naj bo proračunska podpora 

skladna z oceno, da je za polno izvajanje 

načrta SET potrebnih 50 milijard EUR iz 

javnih in zasebnih virov; 

črtano 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0033/21 

Predlog spremembe  21 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. priznava pomen uporabe tehnologije 

zajemanja in shranjevanja ogljikovega 

dioksida, kjer je to primerno za doseganje 

ciljev glede zmanjševanja emisij ogljika z 

najnižjimi možnimi stroški, in priznava, 

da bodo zamude pri postopkih in finančni 

primanjkljaji ter tudi pomanjkanje 

zavezanosti nekaterih držav članic 

verjetno upočasnili uresničitev ambicije 

Evropskega sveta, da se do leta 2015 

vzpostavi delovanje do 12 predstavitvenih 

projektov zajemanja in shranjevanja 

ogljikovega dioksida; poziva Komisijo, naj 

objavi akcijski načrt za zajemanje in 

shranjevanje ogljikovega dioksida; 

priznava, da tehnologija zajemanja in 

shranjevanja ogljikovega dioksida ne bo 

ustrezna v vseh okoliščinah, tudi leta 

2050, temveč bo njihova uporaba omejena 

na velike obrate; poziva k podpori 

revolucionarnih tehnologij na drugih 

področjih, da bi povečali energetsko 

učinkovitost in zmanjšali porabo energije 

ter zagotovili rešitve zunaj okvira 

zajemanja in shranjevanja ogljikovega 

dioksida; 

črtano 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0033/22 

Predlog spremembe  22 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. poziva Komisijo, naj predlaga, da se 

neporabljena sredstva za projekte 

zajemanja in shranjevanja ogljikovega 

dioksida iz Evropskega načrta za oživitev 

gospodarstva prerazporedijo na 

alternativne predstavitvene projekte 

zajemanja in shranjevanja ogljikovega 

dioksida; 

črtano 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0033/23 

Predlog spremembe  23 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 iz različnih obnovljivih virov 

energije in trajnostno pridobljene biomase 

ter nobena možnost ne sme biti izključena 

iz razpona tistih, ki so na razpolago za 

dosego teh zahtev; 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0033/24 

Predlog spremembe  24 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. opozarja na dejstvo, da trenutni 20-

odstotni cilj temelji na prispevku jedrske 

energije v mešanico energetskih virov v 

nekaterih državah članicah; ugotavlja, da 

je v poročilu Mednarodne agencije za 

energijo World Energy Outlook 2011 

predstavljen scenarij manjše uporabe 

jedrske energije, v skladu s katerim naj bi 

bil porast svetovnih emisij CO2 v 

energetskem sektorju srednjeročno občutno 

višji zaradi povečane porabe fosilnih goriv; 

meni, da odločitev nekaterih držav članic, 

da ustavijo nekatere obstoječe jedrske 

reaktorje, ne bi smela služiti kot 

utemeljitev za zmanjšanje njihove ravni 

ambicioznosti v sedanjih podnebnih 

politikah; poudarja, da bi bilo treba po 

mnenju Mednarodne agencije za energijo 

pri doseganju cilja povečanja svetovne 

povprečne temperature za največ 2 °C 

pospešiti razvoj in uporabo tehnologij 

zajemanja in shranjevanja CO2 tako v 

premogovnih kot v plinskih elektrarnah; 

nadaljnje izboljšave pri uporabi 

mehanizmov nadomestil za emisije, na 

primer z omejitvijo dostopa do nadomestil, 

s katerimi se subvencionirajo tekmeci 

evropske industrije, kot na področju 

fluoriranih ogljikovodikov; zato poziva k 

povečani podpori razvoju in uporabi 

prodornih tehnologij, da bi povečali 

77. ugotavlja, da je v poročilu Mednarodne 

agencije za energijo World Energy Outlook 

2011 predstavljen scenarij manjše uporabe 

jedrske energije, v skladu s katerim naj bi 

bil porast svetovnih emisij CO2 v 

energetskem sektorju srednjeročno občutno 

višji zaradi povečane porabe fosilnih goriv; 

meni, da odločitev nekaterih držav članic, 

da ustavijo nekatere obstoječe jedrske 

reaktorje, ne bi smela služiti kot 

utemeljitev za zmanjšanje njihove 

ambicioznosti v sedanjih podnebnih 

politikah; nadaljnje izboljšave pri uporabi 

mehanizmov nadomestil za emisije, na 

primer z omejitvijo dostopa do nadomestil, 

s katerimi se subvencionirajo tekmeci 

evropske industrije, kot na področju 

fluoriranih ogljikovodikov; zato poziva k 

povečani podpori razvoju in uporabi 

prodornih tehnologij, da bi povečali 

energetsko učinkovitost in ločili 

gospodarsko rast od porabe energije; 
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energetsko učinkovitost in ločili 

gospodarsko rast od porabe energije; 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0033/25 

Predlog spremembe  25 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 93 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

93. pozdravlja predlagane nove smernice 

za vseevropsko prometno omrežje in 

pomembnost, ki se namenja razvoju 

železniških koridorjev za potniški in 

tovorni promet; poziva Komisijo, naj čim 

prej predstavi strategijo za uporabo 

alternativnih goriv in novih tehnologij v 

prometu; spodbuja države članice, naj 

nujno izvajajo ukrepe enotnega 

evropskega neba in tako izboljšajo 

učinkovitost zrakoplovov in upravljanja 

prometa; 

93. poziva, naj se za predlagane nove 

smernice za vseevropsko prometno 

omrežje in pomembnost, ki se namenja 

razvoju železniških koridorjev za potniški 

in tovorni promet, izvedeta poglobljena 

analiza stroškov in koristi ter strateška 

okoljska presoja; poziva Komisijo, naj čim 

prej predstavi strategijo za uporabo 

alternativnih goriv in novih tehnologij v 

prometu; spodbuja države članice, naj 

nujno izboljšajo učinkovitost zrakoplovov 

in upravljanja prometa; 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0033/26 

Predlog spremembe  26 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 117 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

117. poziva Komisijo, naj predlaga, da bi 

države članice namenile delež sredstev od 

dražb za zagotavljanje dodatnega 

financiranja EU v podporo inovacij prek 

načrta SET ali podobnih pobud; 

117. poziva Komisijo, naj predlaga, da bi 

države članice prispevale z zagotavljanju 

dodatnega financiranja EU v podporo 

inovacij prek načrta SET ali podobnih 

pobud; 

Or. en 

 

 


