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Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da je Evropski parlament 

pozval Komisijo in države članice, naj 

določijo zavezujoč cilj za EU, da bo treba 

do leta 2030 zmanjšati domače emisije 

toplogrednih plinov za vsaj 40 % glede na 

ravni iz leta 1990, zavezujoč cilj 40 % za 

energetsko učinkovitost, skladno z 

raziskavami potenciala za stroškovno 

učinkovit prihranek energije, ter 

zavezujoč cilj, da bo treba do leta 2030 

vsaj 30 % skupne porabljene energije 

proizvesti iz obnovljivih virov; poziva 

države članice, naj pri svojih razpravah 

upoštevajo te cilje; 

16. poudarja, da sta Parlament in Svet 

pozvala k določitvi zavezujočega cilja, da 

bo EU do leta 2030 zmanjšala domače 

emisije toplogrednih plinov za vsaj 40 % 

glede na ravni iz leta 1990; ugotavlja, da 

obstajajo različna mnenja glede vloge in 

ambicioznosti zavezujočih ciljev glede 

energetske učinkovitosti EU ter 

obnovljivih virov energije v EU za leto 

2030; poudarja svoje stališče, da mora EU 

postati vodilna na svetovni ravni pri 

razvoju in uporabi obnovljivih virov 

energije in izvajanju ambicioznih ukrepov 

energetske učinkovitosti, saj bi bil to 

dolgoročno najbolj trajnosten in 

stroškovno učinkovit način za doseganje 

predvidenega zmanjšanja emisij, obenem 

pa bi se povečala njena energetska 

neodvisnost; poziva Komisijo, naj stališče 

Parlamenta upošteva pri pripravi 

predlogov za izvajanje podnebnih in 

energetskih ciljev za leto 2030;  

Or. en 
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Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. poziva države, naj prihodke od trgov 

ogljika namenijo za financiranje podnebnih 

ukrepov in razvojno pomoč za države v 

razvoju; poudarja, da se ta mehanizem 

sooča z velikimi težavami, saj se prihodki 

manjšajo zaradi nižanja svetovnih cen 

ogljika; v zvezi s tem meni, da so potrebni 

ukrepi, ki bodo zagotovili večjo 

učinkovitost sistema EU za trgovanje z 

emisijami, predvsem s pomočjo ukinitve 

enot emisij z namenom uskladitve z 

načrtovanimi dejanskimi emisijami in s 

stroškovno učinkovitim načrtom domačih 

emisij v smeri podnebnega cilja Unije za 

leto 2050; tako bi lahko zagotovili obsežna 

sredstva, s katerimi bi državam v razvoju 

pomagali financirati ukrepe blažitve in 

prilagajanja; 

36. poziva države, naj del prihodkov od 

trgov ogljika namenijo za financiranje 

podnebnih ukrepov in razvojno pomoč za 

države v razvoju; poudarja, da se ta 

mehanizem sooča z velikimi težavami, saj 

se prihodki manjšajo zaradi nižanja 

svetovnih cen ogljika; v zvezi s tem meni, 

da so potrebni ukrepi, ki bodo zagotovili 

večjo učinkovitost sistema EU za trgovanje 

z emisijami, uskladitev z načrtovanimi 

dejanskimi emisijami in s stroškovno 

učinkovitim načrtom domačih emisij v 

smeri podnebnega cilja Unije za leto 2050; 

tako bi lahko zagotovili obsežna sredstva, s 

katerimi bi državam v razvoju pomagali 

financirati ukrepe blažitve in prilagajanja; 

Or. en 

 

 

 


