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Predlog spremembe 1
Jytte Guteland

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je v političnih 
smernicah za naslednji mandat Komisije 
(2019–2024) navedeno načelo o vključitvi 
ciljev trajnostnega razvoja OZN v proces 
evropskega semestra in da se ta pristop 
odraža v poslanicah za komisarja, 
pristojnega za gospodarstvo, in za izvršne 
podpredsednike, odgovorne za evropski 
zeleni dogovor oziroma za gospodarstvo v 
službi ljudi;

1. toplo pozdravlja, da je v političnih 
smernicah za naslednji mandat Komisije 
(2019–2024) navedeno načelo o vključitvi 
ciljev trajnostnega razvoja OZN v proces 
evropskega semestra in da se ta pristop 
odraža v poslanicah za komisarja, 
pristojnega za gospodarstvo, in za izvršne 
podpredsednike, odgovorne za evropski 
zeleni dogovor oziroma za gospodarstvo v 
službi ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 2
Bas Eickhout, Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja, da je v sporočilu 
evropski zeleni dogovor obravnavan kot 
gonilo gospodarske strategije EU in da je 
njegov cilj Unijo postaviti na pot, ki vodi k 
ogljični nevtralnosti;

2. znova poziva, naj se preobrazbena 
agenda evropskega zelenega dogovora 
odrazi v bolj zelenem evropskem 
semestru; poziva Komisijo, naj z 
zavezujočimi ukrepi zagotovi, da bodo vse 
socialno-ekonomske, makroekonomske in 
fiskalne politike držav članic prispevale k 
ciljem evropskega zelenega dogovora in 
bodo skladne z njimi ter da bodo pri oceni 
proračunov držav članic podnebni, 
okoljski in socialni cilji enakovredno 
obravnavni in enako zavezujoči kot cilji 
glede dolga in primanjkljaja;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja, da je v sporočilu 
evropski zeleni dogovor obravnavan kot 
gonilo gospodarske strategije EU in da je 
njegov cilj Unijo postaviti na pot, ki vodi k 
ogljični nevtralnosti;

2. pozdravlja, da je v sporočilu 
evropski zeleni dogovor obravnavan kot 
nova strategija za rast Unije in gonilo 
gospodarske strategije EU ter da je njegov 
cilj Unijo postaviti na pot, ki vodi k 
ogljični nevtralnosti, obenem pa z 
ustvarjanjem dodatnih delovnih mest in 
nove rasti zagotavljati koristi za evropske 
državljane in podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 4
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja, da je v sporočilu 
evropski zeleni dogovor obravnavan kot 
gonilo gospodarske strategije EU in da je 
njegov cilj Unijo postaviti na pot, ki vodi k 
ogljični nevtralnosti;

2. pozdravlja, da je v sporočilu 
evropski zeleni dogovor obravnavan kot 
gonilo gospodarske strategije EU in da je 
njegov cilj Unijo postaviti na pot, ki vodi k 
ogljični nevtralnosti ter pravičnemu in 
vključujočemu prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 5
Alexandr Vondra

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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2. pozdravlja, da je v sporočilu 
evropski zeleni dogovor obravnavan kot 
gonilo gospodarske strategije EU in da je 
njegov cilj Unijo postaviti na pot, ki vodi k 
ogljični nevtralnosti;

2. poudarja, da je evropski zeleni 
dogovor pomemben steber nove strategije 
EU za rast, ki bo podprt z naložbami v 
zelene tehnologije, trajnostne rešitve in 
nova podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jytte Guteland

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja, da je v sporočilu 
evropski zeleni dogovor obravnavan kot 
gonilo gospodarske strategije EU in da je 
njegov cilj Unijo postaviti na pot, ki vodi k 
ogljični nevtralnosti;

2. pozdravlja, da je v sporočilu 
evropski zeleni dogovor obravnavan kot 
gonilo prihodnjega razvoja EU in da je 
njegov cilj Unijo postaviti na pot, ki vodi k 
ogljični nevtralnosti;

Or. en

Predlog spremembe 7
Nuno Melo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da je treba o skladni in dosledni 
industrijski politiki ter ambicioznem 
zelenem dogovoru razpravljati skupaj, da 
bi zagotovili pametne rešitve.

Or. en

Predlog spremembe 8
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

Osnutek mnenja
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Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. izraža odobravanje, ker je v 
poročilu o letnem pregledu rasti za leto 
2020 usmeritev evropskega semestra 
spremenjena z namenom, da se v središče 
gospodarske politike postavita trajnost in 
blaginja državljanov, kar je najbolj vidno v 
novem oddelku v poročilih za leto 2020, ki 
je osredotočen na trajnost;

3. izraža odobravanje, ker je v 
poročilu o letnem pregledu rasti za leto 
2020 usmeritev evropskega semestra 
spremenjena z namenom, da se v središče 
gospodarske politike postavita trajnost in 
blaginja državljanov, kar je najbolj vidno v 
novem oddelku v poročilih za leto 2020, ki 
je osredotočen na trajnost; poziva 
Komisijo, naj evropskemu semestru doda 
teritorialno razsežnost tako na analitični 
kot na operativni ravni; poleg tega meni, 
da je treba za učinkovito izvajanje 
strukturnih politik v oblikovanje teh 
politik in odločanje o njih vključiti 
regionalne in lokalne organe;

Or. en

Predlog spremembe 9
Bas Eickhout, Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. izraža odobravanje, ker je v 
poročilu o letnem pregledu rasti za leto 
2020 usmeritev evropskega semestra 
spremenjena z namenom, da se v središče 
gospodarske politike postavita trajnost in 
blaginja državljanov, kar je najbolj vidno v 
novem oddelku v poročilih za leto 2020, ki 
je osredotočen na trajnost;

3. izraža odobravanje, ker je v 
poročilu o letni strategiji za trajnostno rast 
za leto 2020 usmeritev evropskega 
semestra spremenjena z namenom, da se v 
središče gospodarske politike postavita 
trajnost in blaginja državljanov, kar je 
najbolj vidno v novem oddelku v poročilih 
za leto 2020, ki je osredotočen na trajnost; 
pozdravlja ugotovitev Komisije, da 
gospodarska rast ni sama sebi namen in 
da mora gospodarstvo delovati za dobrobit 
ljudi in planeta.

Or. en
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Predlog spremembe 10
Jytte Guteland

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. izraža odobravanje, ker je v 
poročilu o letnem pregledu rasti za leto 
2020 usmeritev evropskega semestra 
spremenjena z namenom, da se v središče 
gospodarske politike postavita trajnost in 
blaginja državljanov, kar je najbolj vidno v 
novem oddelku v poročilih za leto 2020, ki 
je osredotočen na trajnost;

3. izraža odobravanje, ker se v 
poročilu o letni strategiji za trajnostno rast 
za leto 2020 usmeritev evropskega 
semestra spreminja z namenom, da se v 
središče gospodarske in socialne politike 
postavita trajnost in blaginja državljanov, 
kar je najbolj vidno v novem oddelku v 
poročilih za leto 2020, ki je osredotočen na 
trajnost;

Or. en

Predlog spremembe 11
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. izraža odobravanje, ker je v 
poročilu o letnem pregledu rasti za leto 
2020 usmeritev evropskega semestra 
spremenjena z namenom, da se v središče 
gospodarske politike postavita trajnost in 
blaginja državljanov, kar je najbolj vidno v 
novem oddelku v poročilih za leto 2020, ki 
je osredotočen na trajnost;

3. izraža odobravanje, ker se v 
poročilu o letnem pregledu rasti za leto 
2020 v središče gospodarske politike 
postavljata trajnost in blaginja državljanov, 
kar je najbolj vidno v novem oddelku v 
poročilih za leto 2020, ki je osredotočen na 
trajnost;

Or. en

Predlog spremembe 12
Nuno Melo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – pododstavek 1 (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

ugotavlja, da se mora evropski semester 
bolj osredotočiti na okoljsko trajnost, in 
sicer s smernicami za države članice o 
tem, kje so strukturne reforme in naložbe 
za trajnostni gospodarski model najbolj 
potrebne.

Or. en

Predlog spremembe 13
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. glede tega ugotavlja, da je 
usklajevanje makroekonomskih politik 
držav članic eno od najpomembnejših 
orodij za doseganje ciljev evropskega 
zelenega dogovora, zlasti ogljične 
nevtralnosti do leta 2050;

4. glede tega ugotavlja, da je 
usklajevanje makroekonomskih politik 
držav članic eno od najpomembnejših 
orodij za doseganje ciljev evropskega 
zelenega dogovora, zlasti ogljične 
nevtralnosti do leta 2050; pozdravlja 
izraženo potrebo po spremembi 
davčnih/subvencijskih sistemov ter poziva 
k večji prožnosti znotraj Pakta za 
stabilnost in rast oziroma da bi se vsaj 
okoljske in socialne javne naložbe 
izključile iz pravila o treh odstotkih; 
poziva k reformi pravil o državni pomoči, 
da bi omogočili javne naložbe v zeleni 
prehod, javne storitve in socialno zaščito, 
kakršnih doslej še ni bilo;

Or. en

Predlog spremembe 14
Jytte Guteland

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. glede tega ugotavlja, da je 
usklajevanje makroekonomskih politik 
držav članic eno od najpomembnejših 
orodij za doseganje ciljev evropskega 
zelenega dogovora, zlasti ogljične 
nevtralnosti do leta 2050;

4. glede tega ugotavlja, da je 
usklajevanje politik držav članic, ki so 
pomembne za doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja OZN, eno od 
najpomembnejših orodij za doseganje 
ciljev evropskega zelenega dogovora, zlasti 
ogljične nevtralnosti do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 15
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba za doseganje 
podnebnih in energetskih ciljev EU v 
skladu z zavezami, sprejetimi v okviru 
Pariškega sporazuma, porabo energije in 
virov dokončno ločiti od gospodarske 
rasti;

Or. en

Predlog spremembe 16
Silvia Sardone

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Evropsko komisijo, naj 
evropski semester razširi z dopolnitvijo 
sedanjega pristopa, ki temelji na fiskalni 
in proračunski disciplini, s podnebno in 
okoljsko disciplino, kar pa ne sme oslabiti 
sedanjega ekonomskega upravljanja EU; 
zato poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
nov podnebni kazalnik, ki bo odražal 

črtano
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gospodarske kazalnike in s katerim bo 
mogoče ocenjevati razlike med 
proračunom držav članic in s Pariškim 
sporazumom usklajenim scenarijem 
njihovega nacionalnega proračuna; 
poudarja, da bi moral ta kazalnik 
zagotoviti prikaz gibanja temperature po 
državah članicah v okviru Pariškega 
sporazuma, s čimer bi omogočili, da bi v 
okviru razširjenega evropskega semestra 
zagotavljali priporočila glede zmanjšanja 
podnebnega dolga;

Or. en

Predlog spremembe 17
Silvia Sardone

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Evropsko komisijo, naj 
evropski semester razširi z dopolnitvijo 
sedanjega pristopa, ki temelji na fiskalni in 
proračunski disciplini, s podnebno in 
okoljsko disciplino, kar pa ne sme oslabiti 
sedanjega ekonomskega upravljanja EU; 
zato poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
nov podnebni kazalnik, ki bo odražal 
gospodarske kazalnike in s katerim bo 
mogoče ocenjevati razlike med 
proračunom držav članic in s Pariškim 
sporazumom usklajenim scenarijem 
njihovega nacionalnega proračuna; 
poudarja, da bi moral ta kazalnik 
zagotoviti prikaz gibanja temperature po 
državah članicah v okviru Pariškega 
sporazuma, s čimer bi omogočili, da bi v 
okviru razširjenega evropskega semestra 
zagotavljali priporočila glede zmanjšanja 
podnebnega dolga;

5. poziva Evropsko komisijo, naj 
evropski semester prilagodi , in sicer tako, 
da spremeni sedanji pristop, ki temelji na 
fiskalni in proračunski disciplini, in 
državam članicam omogoči odstopanje od 
Pakta za stabilnost in rast pri javnih 
naložbah, zlasti pri ukrepih, usmerjenih v 
izboljšanje kakovosti okolja, vključno z 
ukrepi za preprečevanje in odpravljanje 
hidrogeološke nestabilnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Evropsko komisijo, naj 
evropski semester razširi z dopolnitvijo 
sedanjega pristopa, ki temelji na fiskalni 
in proračunski disciplini, s podnebno in 
okoljsko disciplino, kar pa ne sme oslabiti 
sedanjega ekonomskega upravljanja EU; 
zato poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
nov podnebni kazalnik, ki bo odražal 
gospodarske kazalnike in s katerim bo 
mogoče ocenjevati razlike med 
proračunom držav članic in s Pariškim 
sporazumom usklajenim scenarijem 
njihovega nacionalnega proračuna; 
poudarja, da bi moral ta kazalnik 
zagotoviti prikaz gibanja temperature po 
državah članicah v okviru Pariškega 
sporazuma, s čimer bi omogočili, da bi v 
okviru razširjenega evropskega semestra 
zagotavljali priporočila glede zmanjšanja 
podnebnega dolga;

5. poudarja, da mora evropski 
semester državam članicam zagotoviti 
priporočila v zvezi s strategijo za 
doseganje ciljev evropskega zelenega 
dogovora; vendar poziva Evropsko 
komisijo, naj ne oslabi sedanjega procesa 
ekonomskega upravljanja EU in naj v 
priporočila za posamezne države ne 
vključi pretiranih bremen, saj obstajajo 
pomisleki glede zavezanosti držav članic 
omenjenim priporočilom, glede na to, da 
je napredek pri izvajanju sedanjih 
priporočil slabši kot v prejšnjih letih;

Or. en

Predlog spremembe 19
Bas Eickhout, Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Evropsko komisijo, naj 
evropski semester razširi z dopolnitvijo 
sedanjega pristopa, ki temelji na fiskalni in 
proračunski disciplini, s podnebno in 
okoljsko disciplino, kar pa ne sme oslabiti 
sedanjega ekonomskega upravljanja EU; 
zato poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
nov podnebni kazalnik, ki bo odražal 

5. poziva Evropsko komisijo, naj 
evropski semester razširi z dopolnitvijo 
sedanjega pristopa, ki temelji na fiskalni in 
proračunski disciplini, s podnebno in 
okoljsko disciplino, s čimer bi zagotovila, 
da bo ekonomsko upravljanje EU 
izboljšalo dobrobit vseh v okviru omejitev 
planeta; zato poziva Evropsko komisijo, 
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gospodarske kazalnike in s katerim bo 
mogoče ocenjevati razlike med 
proračunom držav članic in s Pariškim 
sporazumom usklajenim scenarijem 
njihovega nacionalnega proračuna; 
poudarja, da bi moral ta kazalnik zagotoviti 
prikaz gibanja temperature po državah 
članicah v okviru Pariškega sporazuma, s 
čimer bi omogočili, da bi v okviru 
razširjenega evropskega semestra 
zagotavljali priporočila glede zmanjšanja 
podnebnega dolga;

naj razvije nov podnebni kazalnik, ki bo 
odražal gospodarske kazalnike in s katerim 
bo mogoče ocenjevati razlike med 
proračunom držav članic in s Pariškim 
sporazumom usklajenim scenarijem 
njihovega nacionalnega proračuna, razvije 
pa naj tudi dodatne okoljske in socialne 
kazalnike, na podlagi katerih bo mogoče 
ocenjevati  prispevek držav članic k ciljem 
evropskega zelenega dogovora; poudarja, 
da bi moral ta podnebni kazalnik 
zagotoviti prikaz gibanja temperature po 
državah članicah v okviru Pariškega 
sporazuma, s čimer bi omogočili, da bi v 
okviru razširjenega evropskega semestra 
zagotavljali priporočila glede zmanjšanja 
podnebnega dolga in ekološkega odtisa 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 20
Alexandr Vondra

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Evropsko komisijo, naj 
evropski semester razširi z dopolnitvijo 
sedanjega pristopa, ki temelji na fiskalni 
in proračunski disciplini, s podnebno in 
okoljsko disciplino, kar pa ne sme oslabiti 
sedanjega ekonomskega upravljanja EU; 
zato poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
nov podnebni kazalnik, ki bo odražal 
gospodarske kazalnike in s katerim bo 
mogoče ocenjevati razlike med 
proračunom držav članic in s Pariškim 
sporazumom usklajenim scenarijem 
njihovega nacionalnega proračuna; 
poudarja, da bi moral ta kazalnik 
zagotoviti prikaz gibanja temperature po 
državah članicah v okviru Pariškega 
sporazuma, s čimer bi omogočili, da bi v 
okviru razširjenega evropskega semestra 

5. želi spomniti na politične zaveze za 
ekologizacijo procesa evropskega 
semestra, ne da bi pri tem ogrozili 
fiskalno in proračunsko disciplino ali 
oslabili proces ekonomskega upravljanja 
EU, ter za vključitev ciljev trajnostnega 
razvoja, s čimer bi zagotovili, da bi bile 
naše makroekonomske politike ekološko 
trajnostne in socialno pravične ter da bi 
prispevale k dolgoročni gospodarski 
stabilnosti; ugotavlja, da lahko okoljske 
politike zagotovijo nove priložnosti za rast, 
delovna mesta in naložbe;



AM\1196764SL.docx 13/19 PE646.849v01-00

SL

zagotavljali priporočila glede zmanjšanja 
podnebnega dolga;

Or. en

Predlog spremembe 21
Jytte Guteland

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Evropsko komisijo, naj 
evropski semester razširi z dopolnitvijo 
sedanjega pristopa, ki temelji na fiskalni 
in proračunski disciplini, s podnebno in 
okoljsko disciplino, kar pa ne sme oslabiti 
sedanjega ekonomskega upravljanja EU; 
zato poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
nov podnebni kazalnik, ki bo odražal 
gospodarske kazalnike in s katerim bo 
mogoče ocenjevati razlike med 
proračunom držav članic in s Pariškim 
sporazumom usklajenim scenarijem 
njihovega nacionalnega proračuna; 
poudarja, da bi moral ta kazalnik 
zagotoviti prikaz gibanja temperature po 
državah članicah v okviru Pariškega 
sporazuma, s čimer bi omogočili, da bi v 
okviru razširjenega evropskega semestra 
zagotavljali priporočila glede zmanjšanja 
podnebnega dolga;

5. poziva Evropsko komisijo, naj se 
preobrazbena agenda evropskega 
zelenega dogovora odrazi v bolj 
trajnostnem evropskem semestru ter naj 
sedanji pristop, ki temelji na fiskalnih in 
proračunskih ukrepih, dopolni s 
podnebnimi, okoljskimi in socialnimi 
ukrepi, ki bodo okrepili sedanje 
ekonomsko upravljanje EU; zato poziva 
Evropsko komisijo, naj razvije nove 
podnebne, okoljske in socialne kazalnike, 
ki bodo odražali gospodarske kazalnike in 
s katerimi bo mogoče ocenjevati razlike 
med proračunom držav članic in 
scenarijem tega proračuna, ki je usklajen 
s cilji Pariškega sporazuma; poudarja, da 
bi moral biti na podlagi teh kazalnikov 
razviden  napredek držav članic pri 
izpolnjevanju ciljev Pariškega sporazuma 
in vseh ciljev trajnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 22
Andreas Glück

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Evropsko komisijo, naj 5. poziva Evropsko komisijo, naj 
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evropski semester razširi z dopolnitvijo 
sedanjega pristopa, ki temelji na fiskalni in 
proračunski disciplini, s podnebno in 
okoljsko disciplino, kar pa ne sme oslabiti 
sedanjega ekonomskega upravljanja EU; 
zato poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
nov podnebni kazalnik, ki bo odražal 
gospodarske kazalnike in s katerim bo 
mogoče ocenjevati razlike med 
proračunom držav članic in s Pariškim 
sporazumom usklajenim scenarijem 
njihovega nacionalnega proračuna; 
poudarja, da bi moral ta kazalnik zagotoviti 
prikaz gibanja temperature po državah 
članicah v okviru Pariškega sporazuma, s 
čimer bi omogočili, da bi v okviru 
razširjenega evropskega semestra 
zagotavljali priporočila glede zmanjšanja 
podnebnega dolga;

evropski semester razširi z dopolnitvijo 
sedanjega pristopa, ki temelji na fiskalni in 
proračunski disciplini, s podnebnimi in 
okoljskimi vidiki, kar pa ne sme oslabiti 
sedanjega ekonomskega upravljanja EU; 
zato poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
nov podnebni kazalnik, ki bo odražal 
gospodarske kazalnike in s katerim bo 
mogoče ocenjevati razlike med 
proračunom držav članic in s Pariškim 
sporazumom usklajenim scenarijem 
njihovega nacionalnega proračuna; 
poudarja, da bi moral ta kazalnik zagotoviti 
prikaz gibanja temperature po državah 
članicah v okviru Pariškega sporazuma, s 
čimer bi omogočili, da bi v okviru 
razširjenega evropskega semestra 
zagotavljali priporočila glede prizadevanj 
za blaženje podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 23
Nuno Melo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
pravo strategijo za varovanje gozdov, ki jo 
mora pripraviti v tesnem sodelovanju z 
državami članicami in njihovimi 
nacionalnimi gozdarskimi politikami; ta 
strategija mora zagotoviti celovit okvir za 
trajnostno upravljanje gozdov, pri tem pa 
upoštevati njihovo vlogo v boju proti 
podnebnim spremembam in izgubi biotske 
raznovrstnosti.

Or. en

Predlog spremembe 24
Nuno Melo



AM\1196764SL.docx 15/19 PE646.849v01-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) poziva k večji usklajenosti 
mehanizma Unije na področju civilne 
zaščite z drugimi politikami EU na 
področju preprečevanja nesreč in 
pripravljenosti nanje, kot so strategija EU 
za prilagajanje podnebnim spremembam, 
evropski strukturni in investicijski skladi, 
Solidarnostni sklad, okoljska zakonodaja 
ter politike na področju raziskav in 
inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 25
Nuno Melo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(2) pozdravlja odločitev Evropske 
komisije, da na nov seznam energetskih 
projektov uvrsti dokončanje energetskih 
povezav med Portugalsko, Španijo in 
Francijo; ugotavlja, da so te povezave 
bistvenega pomena za uspešnost 
obnovljivih virov energije, za vodilno 
vlogo Evrope na področju obnovljivih 
virov energije in za izboljšanje zanesljive 
oskrba z energijo po Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 26
Bas Eickhout, Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da bo moral znaten del 
naložb, potrebnih za uresničitev ambicij iz 
evropskega zelenega dogovora, priti iz 
javnih nacionalnih in podnacionalnih 
proračunov; zato poziva Komisijo, naj 
revidira fiskalna pravila EU in odpravi 
ovire za javne trajnostne naložbe ter EU 
omogoči, da nizke ali celo negativne 
obrestne mere v celoti izkoristi za bistveno 
povečanje zelenih naložb, tudi tako, da 
obseg investicijskih odhodkov razprši čez 
vso življenjsko dobo bruto naložb v 
osnovna sredstva, da bi bile javne 
trajnostne naložbe v skladu z zahtevami iz 
uredbe o taksonomiji;

Or. en

Predlog spremembe 27
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da je treba izvajati 
tvorni trikotnik učinkovitih strukturnih 
reform, naložb in odgovornih fiskalnih 
politik, da bi EU pripravili na njene izzive, 
kot so prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo v skladu s Pariškim 
sporazumom o podnebnih spremembah, 
hkrati pa okrepili njeno konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 28
Bas Eickhout, Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. vztraja tudi, da je treba zaradi 
usklajenosti revidirati pravila o državni 
pomoči (zlasti uredbo o splošnih 
skupinskih izjemah, smernice o državni 
pomoči za varstvo okolja in energijo ter 
smernice o državni pomoči v okviru 
sistema EU za trgovanje z emisijami), da 
bodo popolnoma skladna s cilji 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov 
in okoljskimi cilji, zlasti je treba do leta 
2020 postopoma opustiti neposredne in 
posredne subvencije za fosilna goriva , 
vključno s prikrito pomočjo za področje 
fosilnih goriv, na primer za zapiranje 
premogovnikov, in nadomestili za nasedle 
naložbe ali za širitev letališč;

Or. en

Predlog spremembe 29
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da so prispevki držav 
članic k doseganju ciljev trajnostnega 
razvoja pomembni in imajo potencial za 
zaposlovanje, saj bo to ustvarilo nova 
delovna mesta v storitvenem sektorju ter 
pri razvoju trajnostnih proizvodov in 
trgov;

Or. en

Predlog spremembe 30
Bas Eickhout, Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. se povsem strinja s Komisijo, da bi 
morali z davki in subvencijami podpirati 
prehod na zeleno gospodarstvo; poziva 
Komisijo, naj objavi ambiciozna 
priporočila za posamezne države, s 
katerimi bi spodbudila nacionalne davčne 
reforme in hitro postopno opuščanje 
subvencij za fosilna goriva, da bi podprla 
prehod na zeleno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 31
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. ugotavlja, da je brez vzdržne 
fiskalne politike in verodostojnega 
finančnega stanja držav članic prihodnji 
model financiranja zelenega dogovora 
ogrožen, zato zahteva, da se javne „zelene 
naložbe“ v okviru Pakta za stabilnost in 
rast obravnavajo tako kot vsi drugi 
javnofinančni odhodki.

Or. en

Predlog spremembe 32
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja pomen strukturiranega in 
sistematičnega dialoga s civilno družbo na 
nacionalni ravni, da bi povečali 

6. poudarja pomen strukturiranega in 
sistematičnega dialoga s civilno družbo na 
nacionalni ravni, da bi povečali 
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prevzemanje odgovornosti. prevzemanje odgovornosti ter zagotovili 
dejavno udeležbo javnosti in zaupanje v 
prehod.

Or. en

Predlog spremembe 33
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja pomen strukturiranega in 
sistematičnega dialoga s civilno družbo na 
nacionalni ravni, da bi povečali 
prevzemanje odgovornosti.

6. poudarja pomen strukturiranega in 
sistematičnega dialoga z nacionalnimi 
parlamenti in civilno družbo na nacionalni 
ravni, da bi povečali prevzemanje 
odgovornosti.

Or. en


