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Predlog spremembe 44
Robert Roos, Rob Rooken, Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

Predlog uredbe
–

Predlog zavrnitve

Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko poziva Odbor za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane kot pristojni 
odbor, naj predlaga zavrnitev predloga 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Predlog spremembe 45
Markus Buchheit
v imenu skupine ID

Predlog uredbe
–

Predlog zavrnitve

Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko poziva Odbor za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane kot pristojni 
odbor, naj predlaga zavrnitev predloga 
Komisije.

Or. en
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Predlog spremembe 46
Markus Buchheit
v imenu skupine ID

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 11. decembra 2019 z naslovom 
„Evropski zeleni dogovor“19 določila novo 
strategijo za rast, katere cilj je preobraziti 
Unijo v pravično in uspešno družbo s 
sodobnim, konkurenčnim in z viri 
gospodarnim gospodarstvom, ki v 
letu 2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto 
emisij toplogrednih plinov in v katerem bo 
rast ločena od rabe virov. Njen cilj je tudi 
zavarovati, ohraniti in okrepiti naravni 
kapital Unije ter zaščititi zdravje in 
dobrobit državljanov pred nevarnostmi, ki 
izhajajo iz okolja, in njihovimi 
posledicami. Hkrati mora biti ta prehod 
pravičen in vključujoč, pri čemer nihče ne 
sme biti zapostavljen.

(1) Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 11. decembra 2019 z naslovom 
„Evropski zeleni dogovor“19 določila 
nerealistično strategijo za rast, katere cilj 
je preobraziti Unijo v domnevno pravično 
in uspešno družbo z žrtvovanjem celih 
industrijskih panog in posledično 
konkurenčnosti na globalni ravni, ne da 
bi bila opravljena ustrezna ocena učinka.

_________________ _________________
19 Sporočilo Komisije – Evropski zeleni 
dogovor, COM(2019) 640 final z dne 
11. decembra 2019.

19 Sporočilo Komisije – Evropski zeleni 
dogovor, COM(2019)0640 z dne 
11. decembra 2019.

Or. en

Predlog spremembe 47
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(1) Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 11. decembra 2019 z naslovom 
„Evropski zeleni dogovor“19 določila novo 
strategijo za rast, katere cilj je preobraziti 
Unijo v pravično in uspešno družbo s 
sodobnim, konkurenčnim in z viri 
gospodarnim gospodarstvom, ki v 
letu 2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto 
emisij toplogrednih plinov in v katerem bo 
rast ločena od rabe virov. Njen cilj je tudi 
zavarovati, ohraniti in okrepiti naravni 
kapital Unije ter zaščititi zdravje in 
dobrobit državljanov pred nevarnostmi, ki 
izhajajo iz okolja, in njihovimi 
posledicami. Hkrati mora biti ta prehod 
pravičen in vključujoč, pri čemer nihče ne 
sme biti zapostavljen.

(1) Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 11. decembra 2019 z naslovom 
„Evropski zeleni dogovor“19 določila novo 
strategijo za trajnostno rast, katere cilj je 
preobraziti Unijo v pravično in uspešno 
družbo s sodobnim, trajnostnim, 
mednarodno konkurenčnim in z viri 
gospodarnim gospodarstvom z 
visokokakovostnimi delovnimi mesti, ki v 
letu 2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto 
emisij toplogrednih plinov in v katerem bo 
rast ločena od rabe virov. Njen cilj je tudi 
zavarovati, ohraniti in okrepiti naravni 
kapital Unije ter zaščititi zdravje in 
dobrobit državljanov pred nevarnostmi, ki 
izhajajo iz okolja, in njihovimi 
posledicami. Hkrati mora biti prehod 
pravičen in vključujoč, pri čemer nihče ne 
sme biti zapostavljen.

_________________ _________________
19 Sporočilo Komisije – Evropski zeleni 
dogovor, COM(2019) 640 final z dne 
11. decembra 2019.

19 Sporočilo Komisije – Evropski zeleni 
dogovor, COM(2019)0640 z dne 
11. decembra 2019.

Or. en

Predlog spremembe 48
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 11. decembra 2019 z naslovom 
„Evropski zeleni dogovor“19 določila novo 
strategijo za rast, katere cilj je preobraziti 
Unijo v pravično in uspešno družbo s 
sodobnim, konkurenčnim in z viri 
gospodarnim gospodarstvom, ki v 
letu 2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto 
emisij toplogrednih plinov in v katerem bo 

(1) Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 11. decembra 2019 z naslovom 
„Evropski zeleni dogovor“19 določila novo 
strategijo za rast, katere cilj je preobraziti 
Unijo v pravično in uspešno družbo s 
sodobnim, konkurenčnim, odpornim in z 
viri gospodarnim gospodarstvom, ki v 
letu 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij 
toplogrednih plinov in v katerem bo rast 
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rast ločena od rabe virov. Njen cilj je tudi 
zavarovati, ohraniti in okrepiti naravni 
kapital Unije ter zaščititi zdravje in 
dobrobit državljanov pred nevarnostmi, ki 
izhajajo iz okolja, in njihovimi 
posledicami. Hkrati mora biti ta prehod 
pravičen in vključujoč, pri čemer nihče ne 
sme biti zapostavljen.

ločena od rabe virov. Njen cilj je tudi 
zavarovati, ohraniti in okrepiti naravni 
kapital Unije ter zaščititi zdravje in 
dobrobit državljanov pred nevarnostmi, ki 
izhajajo iz okolja, in njihovimi 
posledicami. Hkrati mora biti prehod 
pravičen in vključujoč, pri čemer nihče ne 
sme biti zapostavljen.

_________________ _________________
19 Sporočilo Komisije – Evropski zeleni 
dogovor, COM(2019) 640 final z dne 
11. decembra 2019.

19 Sporočilo Komisije – Evropski zeleni 
dogovor, COM(2019)0640 z dne 
11. decembra 2019.

Or. en

Predlog spremembe 49
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Na podlagi regulativnega okvira 
Unije so se emisije toplogrednih plinov v 
obdobju med letoma 1990 in 2018 
zmanjšale za 23 %, gospodarska rast pa je 
v istem obdobju znašala 61 %, kar 
dokazuje, da je mogoče gospodarsko rast 
ločiti od emisij.

Or. en

Predlog spremembe 50
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Posebno poročilo Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC) o 
posledicah globalnega segrevanja za 
1,5 °C nad predindustrijsko raven in 
povezanem globalnem poteku emisij 
toplogrednih plinov20 je trdna znanstvena 
podlaga za boj proti podnebnim 
spremembam in kaže na potrebo po 
okrepitvi podnebnih ukrepov. Potrjuje, da 
je nujno treba zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov in omejiti podnebne 
spremembe na 1,5 °C, da bi se zlasti 
zmanjšala verjetnost ekstremnih 
vremenskih pojavov. V globalnem 
poročilu o oceni za leto 201921, ki ga je 
pripravila Medvladna platforma za 
biotsko raznovrstnost in ekosistemske 
storitve (IPBES), je bilo ugotovljeno 
svetovno upadanje biotske raznovrstnosti, 
pri čemer so podnebne spremembe tretje 
najpomembnejše gonilo izgube biotske 
raznovrstnosti22.

črtano

_________________
20 IPCC, 2018: Globalno segrevanje za 
1,5° C: Posebno poročilo Medvladnega 
panela za podnebne spremembe o 
posledicah globalnega segrevanja za 
1,5° C nad predindustrijsko raven in 
povezanem globalnem poteku emisij 
toplogrednih plinov v okviru okrepitve 
globalnega odziva na podnebne 
spremembe, trajnostnega razvoja in 
prizadevanj za odpravo revščine (Global 
Warming of 1.5°C. An IPCC Special 
Report on the impacts of global warming 
of 1.5°C above pre-industrial levels and 
related global greenhouse gas emission 
pathways, in the context of strengthening 
the global response to the threat of 
climate change, sustainable development, 
and efforts to eradicate poverty) [Masson-
Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, 
D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, 
R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, 
Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
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E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, in T. 
Waterfield (ur.)].
21 IPBES 2019: Globalna ocena biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev.
22 Poročilo Evropske agencije za okolje z 
naslovom „Evropsko okolje – stanje in 
obeti za leto 2020“ (The European 
environment – state and outlook 2020) 
(Luxembourg: Urad za publikacije 
Evropske unije, 2019).

Or. en

Predlog spremembe 51
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Posebno poročilo Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC) o 
posledicah globalnega segrevanja za 1,5 °C 
nad predindustrijsko raven in povezanem 
globalnem poteku emisij toplogrednih 
plinov20 je trdna znanstvena podlaga za boj 
proti podnebnim spremembam in kaže na 
potrebo po okrepitvi podnebnih ukrepov. 
Potrjuje, da je nujno treba zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in omejiti 
podnebne spremembe na 1,5 °C, da bi se 
zlasti zmanjšala verjetnost ekstremnih 
vremenskih pojavov. V globalnem poročilu 
o oceni za leto 201921, ki ga je pripravila 
Medvladna platforma za biotsko 
raznovrstnost in ekosistemske storitve 
(IPBES), je bilo ugotovljeno svetovno 
upadanje biotske raznovrstnosti, pri čemer 
so podnebne spremembe tretje 
najpomembnejše gonilo izgube biotske 
raznovrstnosti22.

(2) Posebno poročilo Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC) o 
posledicah globalnega segrevanja za 1,5 °C 
nad predindustrijsko raven in povezanem 
globalnem poteku emisij toplogrednih 
plinov20 je trdna znanstvena podlaga za boj 
proti podnebnim spremembam in kaže na 
potrebo po okrepitvi podnebnih ukrepov. V 
skladu z ocenami iz tega poročila so 
človekove dejavnosti povzročile globalno 
segrevanje za približno 1 °C nad 
predindustrijsko raven, s to hitrostjo pa bo 
do zvišanja za 1,5 °C prišlo med 
letoma 2030 in 2052. Potrjuje, da je nujno 
treba zmanjšati emisije toplogrednih plinov 
in omejiti podnebne spremembe na 1,5 °C, 
da bi se zlasti zmanjšala verjetnost 
ekstremnih vremenskih pojavov in 
doseganja prelomnih točk. V globalnem 
poročilu o oceni za leto 201921, ki ga je 
pripravila Medvladna platforma za biotsko 
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raznovrstnost in ekosistemske storitve 
(IPBES), je bilo ugotovljeno svetovno 
upadanje biotske raznovrstnosti, pri čemer 
so podnebne spremembe tretje 
najpomembnejše gonilo izgube biotske 
raznovrstnosti22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Globalno segrevanje za 
1,5° C: Posebno poročilo Medvladnega 
panela za podnebne spremembe o 
posledicah globalnega segrevanja za 1,5° C 
nad predindustrijsko raven in povezanem 
globalnem poteku emisij toplogrednih 
plinov v okviru okrepitve globalnega 
odziva na podnebne spremembe, 
trajnostnega razvoja in prizadevanj za 
odpravo revščine (Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, 
M. Tignor, in T. Waterfield (ur.)].

20 IPCC, 2018: Globalno segrevanje za 
1,5° C: Posebno poročilo Medvladnega 
panela za podnebne spremembe o 
posledicah globalnega segrevanja za 1,5° C 
nad predindustrijsko raven in povezanem 
globalnem poteku emisij toplogrednih 
plinov v okviru okrepitve globalnega 
odziva na podnebne spremembe, 
trajnostnega razvoja in prizadevanj za 
odpravo revščine (Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, 
M. Tignor, in T. Waterfield (ur.)].

21 IPBES 2019: Globalna ocena biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev.

21 IPBES 2019: Globalna ocena biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev.

22 Poročilo Evropske agencije za okolje z 
naslovom „Evropsko okolje – stanje in 
obeti za leto 2020“ (The European 
environment – state and outlook 2020) 
(Luxembourg: Urad za publikacije 
Evropske unije, 2019).

22 Poročilo Evropske agencije za okolje z 
naslovom „Evropsko okolje – stanje in 
obeti za leto 2020“ (The European 
environment – state and outlook 2020) 
(Luxembourg: Urad za publikacije 
Evropske unije, 2019).

Or. en

Predlog spremembe 52
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
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Miriam Dalli, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Podnebne spremembe bodo v 
primeru, da se jim ne prilagodimo 
oziroma da ne zmanjšamo emisij 
toplogrednih plinov, močno vplivale na 
ekosisteme, ljudi in gospodarstva. Breme 
podnebnih sprememb je jasno razmejeno 
na Sever in Jug, pri čemer so 
južnoevropske regije zaradi ekstremne 
vročine, pomanjkanja vode, suš, gozdnih 
požarov in izgube kmetijskih pridelkov 
veliko bolj prizadete. Prilagajanje 
podnebnim spremembam bi neizogibne 
vplive dodatno zmanjšalo na stroškovno 
učinkovit način in zagotovilo bistvene 
dodatne koristi naravnih rešitev.

Or. en

Predlog spremembe 53
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Dogovorjen dolgoročni cilj je 
ključnega pomena za doprinos h 
gospodarski in družbeni preobrazbi, 
ustvarjanju delovnih mest in rasti ter 
doseganju ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj in k pravičnemu ter 
stroškovno učinkovitemu doseganju cilja 
glede temperature iz Pariškega sporazuma 
o podnebnih spremembah iz leta 2015 po 
21. zasedanju Konference pogodbenic 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (v nadaljnjem 

črtano
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besedilu: Pariški sporazum).

Or. en

Predlog spremembe 54
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Dogovorjen dolgoročni cilj je 
ključnega pomena za doprinos h 
gospodarski in družbeni preobrazbi, 
ustvarjanju delovnih mest in rasti ter 
doseganju ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj in k pravičnemu ter 
stroškovno učinkovitemu doseganju cilja 
glede temperature iz Pariškega sporazuma 
o podnebnih spremembah iz leta 2015 po 
21. zasedanju Konference pogodbenic 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (v nadaljnjem 
besedilu: Pariški sporazum).

(3) Dogovorjen dolgoročni cilj je 
ključnega pomena za doprinos h 
gospodarski in družbeni preobrazbi, 
ustvarjanju visokokakovostnih delovnih 
mest in trajnostne rasti ter doseganju ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj in k 
hitremu, pravičnemu ter stroškovno 
učinkovitemu doseganju cilja glede 
temperature iz Pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah iz leta 2015 po 
21. zasedanju Konference pogodbenic 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (v nadaljnjem 
besedilu: Pariški sporazum).

Or. en

Predlog spremembe 55
Sira Rego

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Dogovorjen dolgoročni cilj je 
ključnega pomena za doprinos h 
gospodarski in družbeni preobrazbi, 

(3) Dogovorjen dolgoročni cilj je 
ključnega pomena za doprinos h 
gospodarski in družbeni preobrazbi, 
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ustvarjanju delovnih mest in rasti ter 
doseganju ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj in k pravičnemu ter 
stroškovno učinkovitemu doseganju cilja 
glede temperature iz Pariškega sporazuma 
o podnebnih spremembah iz leta 2015 po 
21. zasedanju Konference pogodbenic 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (v nadaljnjem 
besedilu: Pariški sporazum).

ustvarjanju delovnih mest in doseganju 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj in k pravičnemu ter odločnemu 
doseganju cilja glede temperature iz 
Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah iz leta 2015 po 21. zasedanju 
Konference pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (v nadaljnjem 
besedilu: Pariški sporazum).

Or. es

Predlog spremembe 56
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V Pariškem sporazumu je določen 
dolgoročni cilj, da se dvig globalne 
temperature omeji na precej pod 2 °C nad 
predindustrijsko raven in se nadaljujejo 
prizadevanja, da dvig temperature ne bi 
presegel 1,5 °C nad predindustrijsko 
raven23, poudarjen je pomen prilagajanja 
negativnim vplivom podnebnih 
sprememb24 in usklajevanja finančnih 
tokov s potekom zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov in z razvojem, 
odpornim na podnebne spremembe25.

črtano

_________________
23 Člen 2.1.a Pariškega sporazuma.
24 Člen 2.1.b Pariškega sporazuma.
25 Člen 2.1.c Pariškega sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 57
Markus Buchheit, Guido Reil
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Cilj podnebnih ukrepov Unije in 
držav članic je v okviru agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030 in 
doseganja ciljev Pariškega sporazuma 
zaščititi ljudi in planet, dobrobit, blaginjo, 
zdravje, prehranske sisteme ter celovitost 
ekosistemov in biotske raznovrstnosti pred 
grožnjo podnebnih sprememb, doseči čim 
večjo blaginjo v okviru zmogljivosti 
planeta ter krepiti odpornost in zmanjšati 
ranljivost družbe zaradi podnebnih 
sprememb.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 58
Sira Rego

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Cilj podnebnih ukrepov Unije in 
držav članic je v okviru agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030 in doseganja 
ciljev Pariškega sporazuma zaščititi ljudi in 
planet, dobrobit, blaginjo, zdravje, 
prehranske sisteme ter celovitost 
ekosistemov in biotske raznovrstnosti pred 
grožnjo podnebnih sprememb, doseči čim 
večjo blaginjo v okviru zmogljivosti 
planeta ter krepiti odpornost in zmanjšati 
ranljivost družbe zaradi podnebnih 
sprememb.

(5) Cilj podnebnih ukrepov Unije in 
držav članic je v okviru agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030 in doseganja 
ciljev Pariškega sporazuma zaščititi ljudi in 
planet, zdravje, prehranske sisteme, 
celovitost ekosistemov, biotsko 
raznovrstnost, dobrobit in blaginjo pred 
grožnjo podnebnih sprememb, doseči čim 
večjo blaginjo v okviru zmogljivosti 
planeta ter krepiti odpornost in zmanjšati 
ranljivost družbe zaradi podnebnih 
sprememb.

Or. es

Predlog spremembe 59
Sandra Pereira
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Podnebna zakonodaja ne sme zgolj 
zakonsko določati cilja glede doseganja 
neto ničelnih emisij CO2 do leta 2050, 
temveč mora zagotoviti konkretna, 
zadostna in realistična sredstva za 
doseganje tega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 60
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) K doseganju podnebne 
nevtralnosti bi morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji. Glede na to, kakšen 
pomen ima proizvodnja in poraba energije 
za emisije toplogrednih plinov, je prehod 
na trajnosten, cenovno dostopen in varen 
energetski sistem, ki temelji na dobro 
delujočem notranjem energetskem trgu, 
bistvenega pomena. Digitalna preobrazba, 
tehnološke inovacije ter raziskave in 
razvoj so prav tako pomembni dejavniki 
za doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 61
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) K doseganju podnebne 
nevtralnosti bi morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji. Glede na to, kakšen 
pomen ima proizvodnja in poraba energije 
za emisije toplogrednih plinov, je prehod 
na trajnosten, cenovno dostopen in varen 
energetski sistem, ki temelji na dobro 
delujočem notranjem energetskem trgu, 
bistvenega pomena. Digitalna preobrazba, 
tehnološke inovacije ter raziskave in 
razvoj so prav tako pomembni dejavniki 
za doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

(6) Da bi dosegli cilje iz Pariškega 
sporazuma, zlasti z uresničitvijo cilja 
glede neto ničelnih emisij toplogrednih 
plinov najpozneje do leta 2040, morajo vsi 
gospodarski sektorji svoje emisije hitro 
zmanjšati na skoraj nič. Glede na to, 
kakšen pomen ima proizvodnja in poraba 
energije za emisije toplogrednih plinov, je 
bistvenega pomena prehod na visoko 
energijsko učinkovit energetski sistem, ki 
bo v celoti temeljil na obnovljivih virih 
energije in na dobro delujočem notranjem 
energetskem trgu. Unija in države članice 
bodo morale sprejeti ambiciozne in 
skladne regulativne okvire, tudi za 
inovacije, raziskave in razvoj, da bi 
zagotovile, da bodo k doseganju 
podnebnih ciljev Unije prispevali vsi 
gospodarski sektorji.

Or. en

Predlog spremembe 62
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji. Glede na to, kakšen pomen ima 
proizvodnja in poraba energije za emisije 
toplogrednih plinov, je prehod na 
trajnosten, cenovno dostopen in varen 
energetski sistem, ki temelji na dobro 
delujočem notranjem energetskem trgu, 
bistvenega pomena. Digitalna preobrazba, 
tehnološke inovacije ter raziskave in 
razvoj so prav tako pomembni dejavniki 

(6) Za doseganje podnebne 
nevtralnosti so potrebne temeljite 
spremembe, k njemu pa morajo prispevati 
vsi gospodarski sektorji, tudi letalski in 
pomorski, ki bodo morali pri 
preoblikovanju gospodarstva sodelovati 
tako, da njihove dejavnosti ne bodo 
škodile, temveč prispevale k doseganju 
dolgoročnega cilja podnebno nevtralne 
EU do leta 2050. Glede na to, kakšen 
pomen ima proizvodnja in poraba energije 
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za doseganje cilja podnebne nevtralnosti. za emisije toplogrednih plinov, je 
bistvenega pomena prehod na trajnosten, 
cenovno dostopen in varen energetski 
sistem, ki bo temeljil na dobro delujočem 
notranjem energetskem trgu. Glede na to, 
da je treba v zvezi z emisijami 
toplogrednih plinov povečati učinkovitost 
rabe virov, je bistvenega pomena prehod 
na krožno gospodarstvo, ki bo temeljilo na 
načelu preprečevanja nastajanja 
odpadkov in zmanjševanja ogljičnega 
odtisa proizvodov. Ker je treba zmanjšati 
emisije fosilnih goriv, je pomembno, da se 
nadomestijo emisijsko intenzivni materiali 
in da se v vseh sektorjih spodbuja 
krožnost.

Or. en

Predlog spremembe 63
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Maria da 
Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom 
Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji. Glede na to, kakšen pomen ima 
proizvodnja in poraba energije za emisije 
toplogrednih plinov, je prehod na 
trajnosten, cenovno dostopen in varen 
energetski sistem, ki temelji na dobro 
delujočem notranjem energetskem trgu, 
bistvenega pomena. Digitalna preobrazba, 
tehnološke inovacije ter raziskave in razvoj 
so prav tako pomembni dejavniki za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji, zlasti s postopnim opuščanjem 
uporabe fosilnih virov. Glede na to, 
kakšen pomen ima proizvodnja in poraba 
energije za emisije toplogrednih plinov, je 
bistvenega pomena prehod na trajnosten, 
cenovno dostopen in varen energetski 
sistem, ki bo temeljil na dobro delujočem 
notranjem energetskem trgu. Digitalna 
preobrazba, tehnološke inovacije ter 
raziskave in razvoj so prav tako bistveni 
dejavniki za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 64
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji. Glede na to, kakšen pomen ima 
proizvodnja in poraba energije za emisije 
toplogrednih plinov, je prehod na 
trajnosten, cenovno dostopen in varen 
energetski sistem, ki temelji na dobro 
delujočem notranjem energetskem trgu, 
bistvenega pomena. Digitalna preobrazba, 
tehnološke inovacije ter raziskave in razvoj 
so prav tako pomembni dejavniki za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji, zlasti s postopnim opuščanjem 
uporabe fosilnih virov. Glede na to, 
kakšen pomen ima proizvodnja in poraba 
energije za emisije toplogrednih plinov, je 
bistvenega pomena prehod na trajnosten, 
cenovno dostopen in varen energetski 
sistem, ki bo temeljil na dobro delujočem 
notranjem energetskem trgu. Digitalna 
preobrazba, tehnološke inovacije ter 
raziskave in razvoj so prav tako pomembni 
dejavniki za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti.

Or. en

Predlog spremembe 65
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji. Glede na to, kakšen pomen ima 
proizvodnja in poraba energije za emisije 
toplogrednih plinov, je prehod na 
trajnosten, cenovno dostopen in varen 
energetski sistem, ki temelji na dobro 
delujočem notranjem energetskem trgu, 
bistvenega pomena. Digitalna preobrazba, 
tehnološke inovacije ter raziskave in razvoj 
so prav tako pomembni dejavniki za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji, vključno s sektorjem pomorskega 
prometa. Glede na to, kakšen pomen ima 
proizvodnja in poraba energije za emisije 
toplogrednih plinov, je bistvenega pomena 
prehod na trajnosten, cenovno dostopen in 
varen energetski sistem, ki bo temeljil na 
dobro delujočem notranjem energetskem 
trgu. Digitalna preobrazba, tehnološke 
inovacije ter raziskave in razvoj so prav 
tako pomembni dejavniki za doseganje 
cilja podnebne nevtralnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 66
Sira Rego

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji. Glede na to, kakšen pomen ima 
proizvodnja in poraba energije za emisije 
toplogrednih plinov, je prehod na 
trajnosten, cenovno dostopen in varen 
energetski sistem, ki temelji na dobro 
delujočem notranjem energetskem trgu, 
bistvenega pomena. Digitalna preobrazba, 
tehnološke inovacije ter raziskave in razvoj 
so prav tako pomembni dejavniki za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji. Glede na to, kakšen pomen ima 
proizvodnja in poraba energije za emisije 
toplogrednih plinov, je bistvenega pomena 
prehod na pravičen, trajnosten, cenovno 
dostopen in varen energetski sistem v vseh 
fazah in sektorjih. Državljanska udeležba, 
digitalna preobrazba, tehnološke inovacije 
ter raziskave in razvoj so prav tako 
pomembni dejavniki za doseganje cilja 
podnebne nevtralnosti.

Or. es

Predlog spremembe 67
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da bi omogočili prehod na 
podnebno nevtralnost v vseh gospodarskih 
sektorjih, bi moral imeti vsak sektor 
časovni načrt, v katerem bi bilo opisano, 
kako se lahko najpozneje do leta 2050 
emisije zmanjšajo na skoraj nič. Te načrte 
bi bilo treba pripraviti v tesnem 
sodelovanju med industrijskimi združenji, 
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podjetji, sindikati in akademskimi krogi 
ter v njih oceniti priložnosti, potrebe in 
izzive v zvezi z doseganjem podnebne 
nevtralnosti.

Or. en

Predlog spremembe 68
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Energetika je strateški gospodarski 
sektor, ki je bistvenega pomena za suveren 
razvoj držav in mora ostati pod javnim 
nadzorom in v javni lasti ter se razvijati v 
skladu z javnim interesom na podlagi 
znanstvenih dognanj, tehnološkega 
napredka in težnje po ohranjanju 
naravnih virov, pri čemer je treba 
zagotavljati njihovo zmožnost obnavljanja 
in ekološko ravnovesje.

Or. en

Predlog spremembe 69
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Varstvo podnebja je za evropsko 
gospodarstvo priložnost, ki bi mu morala 
biti v pomoč pri zagotavljanju vodilnega 
svetovnega položaja glede inovacij. 
Inovacije na področju trajnostne 
proizvodnje lahko okrepijo evropsko 
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industrijo v ključnih tržnih segmentih ter 
s tem zaščitijo in ustvarjajo delovna 
mesta.

Or. en

Predlog spremembe 70
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Digitalna preobrazba, tehnološke 
inovacije ter raziskave in razvoj so ključni 
dejavniki za doseganje podnebne 
nevtralnosti. Da bi podprla svoj vodilni 
položaj, mora Unija okrepiti ekosisteme, 
povezane s ključnimi tehnologijami in 
sektorji, ki prispevajo k doseganju ciljev 
podnebne nevtralnosti.

Or. en

Predlog spremembe 71
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Unija si prizadeva za ambiciozno 
politiko na področju podnebnih ukrepov 
in je vzpostavila regulativni okvir za 
doseganje svojega cilja zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030. 
Zakonodaja, ki izvaja ta cilj, med drugim 
obsega Direktivo 2003/87/ES Evropskega 

črtano
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parlamenta in Sveta26, ki vzpostavlja 
sistem za trgovanje s pravicami do emisij 
toplogrednih plinov v Uniji, Uredbo (EU) 
2018/842 Evropskega parlamenta in 
Sveta27, ki je uvedla nacionalne cilje za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030, in Uredbo (EU) 2018/841 
Evropskega parlamenta in Sveta28, ki od 
držav članic zahteva, da uravnotežijo 
emisije toplogrednih plinov in odvzeme 
zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe 
zemljišč in gozdarstva.
_________________
26 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Uniji in o 
spremembi Direktive Sveta 96/61/ES 
(UL L 275, 25.10.2003, str. 32).
27 Uredba (EU) 2018/842 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
zavezujočem letnem zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za države članice v 
obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k 
podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz 
Pariškega sporazuma ter o spremembi 
Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L 156, 
19.6.2018, str. 26).
28 Uredba (EU) 2018/841 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
vključitvi emisij toplogrednih plinov in 
odvzemov zaradi rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v 
okvir podnebne in energetske politike do 
leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 
525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU 
(UL L 156, 19.6.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 72
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Unija si prizadeva za ambiciozno 
politiko na področju podnebnih ukrepov 
in je vzpostavila regulativni okvir za 
doseganje svojega cilja zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030. 
Zakonodaja, ki izvaja ta cilj, med drugim 
obsega Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta26, ki vzpostavlja 
sistem za trgovanje s pravicami do emisij 
toplogrednih plinov v Uniji, Uredbo (EU) 
2018/842 Evropskega parlamenta in 
Sveta27, ki je uvedla nacionalne cilje za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030, in Uredbo (EU) 2018/841 
Evropskega parlamenta in Sveta28, ki od 
držav članic zahteva, da uravnotežijo 
emisije toplogrednih plinov in odvzeme 
zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe 
zemljišč in gozdarstva.

(7) Unija je vzpostavila regulativni 
okvir za doseganje svojega sedanjega cilja 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030, ki ga je sprejela že pred 
začetkom veljavnosti Pariškega 
sporazuma. Zakonodaja, ki izvaja ta cilj, 
med drugim obsega Direktivo 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta26, ki 
vzpostavlja sistem za trgovanje s pravicami 
do emisij toplogrednih plinov v Uniji, 
Uredbo (EU) 2018/842 Evropskega 
parlamenta in Sveta27, ki je uvedla 
nacionalne cilje za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030, in 
Uredbo (EU) 2018/841 Evropskega 
parlamenta in Sveta28, ki od držav članic 
zahteva, da uravnotežijo emisije 
toplogrednih plinov in odvzeme zaradi rabe 
zemljišč, spremembe rabe zemljišč in 
gozdarstva. Komisija bi morala najpozneje 
do 30. junija 2021 navedene zakonodajne 
akte in vse ustrezne sektorske 
zakonodajne akte revidirati in uskladiti z 
ambicioznejšim podnebnim ciljem Unije 
do leta 2030 in ciljem neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov, določenim v tej 
uredbi.

_________________ _________________
26 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

26 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

27 Uredba (EU) 2018/842 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
zavezujočem letnem zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za države članice v 
obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k 
podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz 
Pariškega sporazuma ter o spremembi 
Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L 156, 

27 Uredba (EU) 2018/842 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
zavezujočem letnem zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za države članice v 
obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k 
podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz 
Pariškega sporazuma ter o spremembi 
Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L 156, 
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19.6.2018, str. 26). 19.6.2018, str. 26).
28 Uredba (EU) 2018/841 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
vključitvi emisij toplogrednih plinov in 
odvzemov zaradi rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v 
okvir podnebne in energetske politike do 
leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 
525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU 
(UL L 156, 19.6.2018, str. 1).

28 Uredba (EU) 2018/841 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
vključitvi emisij toplogrednih plinov in 
odvzemov zaradi rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v 
okvir podnebne in energetske politike do 
leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 
525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU 
(UL L 156, 19.6.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 73
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Unija si prizadeva za ambiciozno 
politiko na področju podnebnih ukrepov in 
je vzpostavila regulativni okvir za 
doseganje svojega cilja zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030. 
Zakonodaja, ki izvaja ta cilj, med drugim 
obsega Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta26, ki vzpostavlja 
sistem za trgovanje s pravicami do emisij 
toplogrednih plinov v Uniji, Uredbo (EU) 
2018/842 Evropskega parlamenta in 
Sveta27, ki je uvedla nacionalne cilje za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030, in Uredbo (EU) 2018/841 
Evropskega parlamenta in Sveta28, ki od 
držav članic zahteva, da uravnotežijo 
emisije toplogrednih plinov in odvzeme 
zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe 
zemljišč in gozdarstva.

(7) Unija posodablja politiko na 
področju podnebnih ukrepov in vzpostavila 
regulativni okvir za doseganje svojega cilja 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030. Ta politika pa še ni v skladu s 
cilji Pariškega sporazuma. Zakonodaja, ki 
izvaja ta cilj, med drugim obsega Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta26, ki vzpostavlja sistem za trgovanje 
s pravicami do emisij toplogrednih plinov 
v Uniji, Uredbo (EU) 2018/842 
Evropskega parlamenta in Sveta27, ki je 
uvedla nacionalne cilje za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov do leta 2030, in 
Uredbo (EU) 2018/841 Evropskega 
parlamenta in Sveta28, ki od držav članic 
zahteva, da uravnotežijo emisije 
toplogrednih plinov in odvzeme zaradi rabe 
zemljišč, spremembe rabe zemljišč in 
gozdarstva.

_________________ _________________
26 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 26 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

27 Uredba (EU) 2018/842 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
zavezujočem letnem zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za države članice v 
obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k 
podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz 
Pariškega sporazuma ter o spremembi 
Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L 156, 
19.6.2018, str. 26).

27 Uredba (EU) 2018/842 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
zavezujočem letnem zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za države članice v 
obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k 
podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz 
Pariškega sporazuma ter o spremembi 
Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L 156, 
19.6.2018, str. 26).

28 Uredba (EU) 2018/841 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
vključitvi emisij toplogrednih plinov in 
odvzemov zaradi rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v 
okvir podnebne in energetske politike do 
leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 
525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU 
(UL L 156, 19.6.2018, str. 1).

28 Uredba (EU) 2018/841 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
vključitvi emisij toplogrednih plinov in 
odvzemov zaradi rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v 
okvir podnebne in energetske politike do 
leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 
525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU 
(UL L 156, 19.6.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 74
Sira Rego

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Doseganje podnebne nevtralnosti 
mora poleg energetskih tokov zajemati 
sektorje, ki očitno vplivajo nanjo, zlasti 
promet, turizem, industrijo in kmetijstvo. 
Unija in njene države članice bodo 
spodbujale posebne ukrepe za vse te 
sektorje, brez poseganja v celotni 
proizvodni okvir.

Or. es
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Predlog spremembe 75
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Poleg tega je Komisija v svojem 
sporočilu z dne 28. novembra 2018 z 
naslovom „Čist planet za vse: Evropska 
strateška dolgoročna vizija za uspešno, 
sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo“ predstavila vizijo 
za doseganje neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov v Uniji do leta 2050 s 
socialno pravičnim in stroškovno 
učinkovitim prehodom.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 76
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Cilj podnebne nevtralnosti je 
velika priložnost za strateško reševanje 
izzivov 21. stoletja. Evropski uniji 
omogoča, da pospeši izvajanje svojih 
ukrepov in izkoristi prednost prvega na 
trgu s prevzemom vodilnega položaja na 
področju čistih tehnologij in ustvarjanja 
novih delovnih mest ob upoštevanju 
uravnotežene zastopanosti spolov. 
Ponujajo se priložnosti v zvezi s 
pravočasnim nadomeščanjem zastarele 
infrastrukture in sredstev z drugo 
infrastrukturo in sredstvi, ki ustrezajo 
cilju temeljitega razogljičenja.

Or. en
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Predlog spremembe 77
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Cilj podnebne nevtralnosti je 
velika priložnost za strateško reševanje 
izzivov 21. stoletja. Evropski uniji 
omogoča, da pospeši izvajanje svojih 
ukrepov in izkoristi prednost prvega na 
trgu s prevzemom vodilnega položaja na 
področju čistih tehnologij in ustvarjanja 
novih delovnih mest. Ponujajo se 
priložnosti v zvezi s pravočasnim 
nadomeščanjem zastarele infrastrukture 
in sredstev z drugo infrastrukturo in 
sredstvi, ki ustrezajo cilju temeljitega 
razogljičenja.

Or. en

Predlog spremembe 78
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) S prehodom na čisto energijo se bo 
oblikoval energetski sistem, v okviru 
katerega bodo primarno oskrbo z energijo 
večinoma zagotavljali obnovljivi viri 
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energije, kar bo bistveno izboljšalo 
zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšalo 
energetsko odvisnost in spodbudilo 
ustvarjanje delovnih mest znotraj Unije.

Or. en

Predlog spremembe 79
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Unija si s svežnjem „Čista energija 
za vse Evropejce“29 prizadeva za 
ambiciozno agendo za razogljičenje, zlasti 
z izgradnjo trdne energetske unije, kar 
vključuje cilje za leto 2030 za energijsko 
učinkovitost in uporabo energije iz 
obnovljivih virov iz direktiv 2012/27/EU30 
in (EU) 2018/200131 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ter s krepitvijo 
ustrezne zakonodaje, vključno z Direktivo 
2010/31/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta32.

črtano

_________________
29 COM(2016) 860 final z dne, 
30. novembra 2016.
30 Direktiva 2012/27/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o energetski 
učinkovitosti, spremembi direktiv 
2009/125/ES in 2010/30/EU ter 
razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 
2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).
31 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 82).
32 Direktiva 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb (UL L 153, 
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18.6.2010, str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 80
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Unija si s svežnjem „Čista energija 
za vse Evropejce“29 prizadeva za 
ambiciozno agendo za razogljičenje, zlasti 
z izgradnjo trdne energetske unije, kar 
vključuje cilje za leto 2030 za energijsko 
učinkovitost in uporabo energije iz 
obnovljivih virov iz direktiv 2012/27/EU30 
in (EU) 2018/200131 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ter s krepitvijo 
ustrezne zakonodaje, vključno z Direktivo 
2010/31/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta32.

(9) Unija si s svežnjem „Čista energija 
za vse Evropejce“29 prizadeva za agendo za 
razogljičenje, zlasti z izgradnjo trdne 
energetske unije, kar vključuje cilje za leto 
2030 za energijsko učinkovitost in uporabo 
energije iz obnovljivih virov iz direktiv 
2012/27/EU30 in (EU) 2018/200131 
Evropskega parlamenta in Sveta, ter s 
krepitvijo ustrezne zakonodaje, vključno z 
Direktivo 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta32. Komisija mora te 
zakonodajne akte najpozneje do 
30. junija 2021 revidirati in uskladiti z 
ambicioznejšimi podnebnimi cilji, 
določenimi v tej uredbi.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final z dne, 
30. novembra 2016.

29 COM(2016)0860 z dne 
30. novembra 2016.

30 Direktiva 2012/27/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o energetski učinkovitosti, spremembi 
direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter 
razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 
2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

30 Direktiva 2012/27/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o energetski učinkovitosti, spremembi 
direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter 
razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 
2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

31 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 
21.12.2018, str. 82).

31 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 
21.12.2018, str. 82).

32 Direktiva 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb (UL L 153, 

32 Direktiva 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb (UL L 153, 
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18.6.2010, str. 13). 18.6.2010, str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 81
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Unija si s svežnjem „Čista energija 
za vse Evropejce“29 prizadeva za 
ambiciozno agendo za razogljičenje, zlasti 
z izgradnjo trdne energetske unije, kar 
vključuje cilje za leto 2030 za energijsko 
učinkovitost in uporabo energije iz 
obnovljivih virov iz direktiv 2012/27/EU30 
in (EU) 2018/200131 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ter s krepitvijo 
ustrezne zakonodaje, vključno z Direktivo 
2010/31/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta32.

(9) Unija je s svežnjem „Čista energija 
za vse Evropejce“29 oblikovala agendo, ki 
vključuje ukrepe za potrebno razogljičenje 
gospodarstva, zlasti z izgradnjo trdne 
energetske unije, kar vključuje cilje za 
leto 2030 za energijsko učinkovitost in 
uporabo energije iz obnovljivih virov iz 
direktiv 2012/27/EU30 in (EU) 2018/200131 
Evropskega parlamenta in Sveta, ter s 
krepitvijo ustrezne zakonodaje, vključno z 
Direktivo 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final z dne, 
30. novembra 2016.

29 COM(2016)0860 z dne 
30. novembra 2016.

30 Direktiva 2012/27/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o energetski učinkovitosti, spremembi 
direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter 
razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 
2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

30 Direktiva 2012/27/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o energetski učinkovitosti, spremembi 
direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter 
razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 
2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

31 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 
21.12.2018, str. 82).

31 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 
21.12.2018, str. 82).

32 Direktiva 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb (UL L 153, 

32 Direktiva 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb (UL L 153, 
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18.6.2010, str. 13). 18.6.2010, str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 82
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Unija je hitrejše izvajanje ciljev 
glede razogljičenja spodbudila s pilotnimi 
projekti v regijah s posebnimi 
geografskimi in demografskimi 
razmerami, kot so otoki, na primer v 
okviru pobude „Čista energija za otoke 
EU“. V procesu prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo bi morala Unija še 
naprej posvečati posebno pozornost 
otoškim in najbolj oddaljenim regijam.

Or. en

Predlog spremembe 83
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Unija je sicer določila cilje glede 
zmanjšanja emisij do leta 2030 
oziroma 2050, ne pa tudi specifičnih 
ciljev, ki bi se uporabljali po vsej Uniji in 
se nanašali na odvzem. Te cilje je treba 
sprejeti zato, ker cilja podnebne 
nevtralnosti EU ni mogoče doseči brez 
postopnega povečevanja odvzemov 
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ogljikovega dioksida.

Or. en

Predlog spremembe 84
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Unija je vodilna v svetu pri 
prehodu na podnebno nevtralnost in je 
odločena prispevati h krepitvi globalnih 
prizadevanj in globalnega odziva na 
podnebne spremembe z uporabo vseh 
orodij, ki jih ima na voljo, vključno s 
podnebno diplomacijo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 85
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Unija je vodilna v svetu pri prehodu 
na podnebno nevtralnost in je odločena 
prispevati h krepitvi globalnih prizadevanj 
in globalnega odziva na podnebne 
spremembe z uporabo vseh orodij, ki jih 
ima na voljo, vključno s podnebno 
diplomacijo.

(10) Unija k svetovnim emisijam 
toplogrednih plinov prispeva le 9 %, a je 
kljub temu že zdaj vodilna v svetu pri 
prehodu na podnebno nevtralnost in 
odločena prispevati h krepitvi globalnih 
prizadevanj in globalnega odziva na 
podnebne spremembe z uporabo vseh 
orodij, ki jih ima na voljo, vključno s 
podnebno diplomacijo, saj bodo 
prizadevanja uspešna le, če bo tudi 
preostali svet dosegel bistven napredek.

Or. en
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Predlog spremembe 86
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Unija je vodilna v svetu pri prehodu 
na podnebno nevtralnost in je odločena 
prispevati h krepitvi globalnih prizadevanj 
in globalnega odziva na podnebne 
spremembe z uporabo vseh orodij, ki jih 
ima na voljo, vključno s podnebno 
diplomacijo.

(10) Unija k svetovnim emisijam 
toplogrednih plinov prispeva le 9 %, a je 
kljub temu že zdaj vodilna v svetu pri 
prehodu na podnebno nevtralnost in 
odločena, da ga bo dosegla na pravičen, 
pošten in vključujoč način ter prispevala h 
krepitvi globalnih prizadevanj in 
globalnega odziva na podnebne 
spremembe z uporabo vseh orodij, ki jih 
ima na voljo, vključno s podnebno 
diplomacijo.

Or. en

Predlog spremembe 87
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Unija je vodilna v svetu pri prehodu 
na podnebno nevtralnost in je odločena 
prispevati h krepitvi globalnih prizadevanj 
in globalnega odziva na podnebne 
spremembe z uporabo vseh orodij, ki jih 
ima na voljo, vključno s podnebno 
diplomacijo.

(10) Unija bi morala ostati vodilna v 
svetu pri prehodu na podnebno nevtralnost 
in je odločena, da ga bo dosegla na pošten, 
socialno pravičen in vključujoč način ter 
da bo prispevala h krepitvi globalnih 
prizadevanj in globalnega odziva na 
podnebne spremembe z uporabo vseh 
orodij, ki jih ima na voljo, vključno s 
podnebno diplomacijo in orodji trgovinske 
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politike. Unija mora pokazati, da je ta 
preobrazba mogoča in ustrezna.

Or. en

Predlog spremembe 88
Sira Rego

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Unija je vodilna v svetu pri prehodu 
na podnebno nevtralnost in je odločena 
prispevati h krepitvi globalnih prizadevanj 
in globalnega odziva na podnebne 
spremembe z uporabo vseh orodij, ki jih 
ima na voljo, vključno s podnebno 
diplomacijo.

(10) Unija je vodilna v svetu pri prehodu 
na podnebno nevtralnost in je odločena 
prispevati h krepitvi globalnih prizadevanj 
in globalnega odziva na podnebne 
spremembe z uporabo vseh orodij, ki jih 
ima na voljo, vključno s podnebno 
diplomacijo in preusmeritvijo svoje 
trgovinske politike.

Or. es

Predlog spremembe 89
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Unija bi morala prevzeti 
odgovornost za deregulacijo in 
liberalizacijo mednarodne trgovine, ki 
spodbuja vse večje tokove snovi in 
energije, ki prečkajo svet in imajo 
ogromne okoljske, gospodarske in 
socialne učinke. Unija bi morala 
spodbujati razvoj vzajemno koristnih 
mednarodnih gospodarskih odnosov, ki ne 
bodo temeljili na tekmovanju, temveč na 
dopolnjevanju, zavračati vse oblike 
neokolonializma in prekiniti izvajanje 
vseh prostotrgovinskih sporazumov.
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Or. en

Predlog spremembe 90
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Pri načrtovanju politik blažitve 
podnebnih sprememb in odločanju o njih 
sodeluje le malo žensk. V okviru 
podnebnih politik je treba zato 
obravnavati vprašanja enakosti spolov in 
zagotoviti, da bodo ženske in moški 
enakovredno in ustrezno vključeni v 
načrtovanje in odločanje. Če politike v 
zvezi s podnebnimi spremembami ne bodo 
vključevale vseh državljanov, bodo 
verjetno manj učinkovite.　

Or. en

Predlog spremembe 91
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Evropski parlament je pozval k 
nujnemu prehodu na podnebno nevtralno 
družbo najpozneje do leta 2050 in 
napovedal, da bo ta prehod postal 
evropska zgodba o uspehu,33 ter razglasil 
izredne podnebne in okoljske razmere34. 
Evropski svet je v svojih sklepih z dne 
12. decembra 201935 podprl cilj doseganja 
podnebno nevtralne Unije do leta 2050 v 
skladu s cilji Pariškega sporazuma in ob 
tem ugotovil, da je treba vzpostaviti 
omogočitveni okvir, za prehod pa bodo 

črtano
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potrebne znatne javne in zasebne naložbe. 
Poleg tega je Evropski svet pozval 
Komisijo, naj čim prej v letu 2020 pripravi 
predlog za dolgoročno strategijo Unije, da 
bi jo Svet lahko sprejel in predložili 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja.
_________________
33 Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 15. januarja 2020 o evropskem 
zelenem dogovoru (2019/2956(RSP)).
34 Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 28. novembra 2019 o izrednih 
podnebnih in okoljskih razmerah 
(2019/2930(RSP)).
35 Sklepi, ki jih je Evropski svet sprejel na 
zasedanju 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Predlog spremembe 92
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Evropski parlament je pozval k 
nujnemu prehodu na podnebno nevtralno 
družbo najpozneje do leta 2050 in 
napovedal, da bo ta prehod postal evropska 
zgodba o uspehu,33 ter razglasil izredne 
podnebne in okoljske razmere34. Evropski 
svet je v svojih sklepih z dne 
12. decembra 201935 podprl cilj doseganja 
podnebno nevtralne Unije do leta 2050 v 
skladu s cilji Pariškega sporazuma in ob 
tem ugotovil, da je treba vzpostaviti 
omogočitveni okvir, za prehod pa bodo 

(11) Evropski parlament je razglasil 
izredne okoljske in podnebne razmere ter 
Komisijo in države članice večkrat pozval 
k večjim prizadevanjem za olajšanje 
nujnega prehoda na podnebno nevtralno 
družbo najpozneje do leta 2050 in 
napovedal, da bo ta prehod postal evropska 
zgodba o uspehu, pozval pa je tudi k 
sprejetju ambicioznih podnebnih pravil s 
pravno zavezujočimi nacionalnimi in 
gospodarskimi cilji glede doseganja neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov 
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potrebne znatne javne in zasebne naložbe. 
Poleg tega je Evropski svet pozval 
Komisijo, naj čim prej v letu 2020 pripravi 
predlog za dolgoročno strategijo Unije, da 
bi jo Svet lahko sprejel in predložili 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja.

najpozneje do leta 2050 ter vmesnimi cilji 
EU do leta 2030 in 2040. Evropski svet je 
v svojih sklepih z dne 12. decembra 201935 
podprl cilj doseganja podnebno nevtralne 
Unije do leta 2050 v skladu s cilji 
Pariškega sporazuma in ob tem ugotovil, 
da je treba vzpostaviti omogočitveni okvir, 
ki bo koristil vsem državam članicam in 
vključeval ustrezne instrumente, 
spodbude, podporo in naložbe za 
zagotavljanje stroškovno učinkovitega, 
poštenega ter socialno uravnovešenega in 
pravičnega prehoda ob upoštevanju 
različnih nacionalnih razmer v smislu 
izhodišč, in da bodo za prehod potrebne 
znatne javne in zasebne naložbe. Poleg 
tega je Evropski svet pozval Komisijo, naj 
čim prej v letu 2020 pripravi predlog za 
dolgoročno strategijo Unije, da bi jo Svet 
lahko sprejel in da bi jo predložili Okvirni 
konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja.

_________________ _________________
33 Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 15. januarja 2020 o evropskem 
zelenem dogovoru (2019/2956(RSP)).
34 Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 28. novembra 2019 o izrednih 
podnebnih in okoljskih razmerah 
(2019/2930(RSP)).
35 Sklepi, ki jih je Evropski svet sprejel na 
zasedanju 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Sklepi, ki jih je Evropski svet sprejel na 
zasedanju 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Predlog spremembe 93
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(11) Evropski parlament je pozval k 
nujnemu prehodu na podnebno nevtralno 
družbo najpozneje do leta 2050 in 
napovedal, da bo ta prehod postal evropska 
zgodba o uspehu,33 ter razglasil izredne 
podnebne in okoljske razmere34. Evropski 
svet je v svojih sklepih z dne 
12. decembra 201935 podprl cilj doseganja 
podnebno nevtralne Unije do leta 2050 v 
skladu s cilji Pariškega sporazuma in ob 
tem ugotovil, da je treba vzpostaviti 
omogočitveni okvir, za prehod pa bodo 
potrebne znatne javne in zasebne naložbe. 
Poleg tega je Evropski svet pozval 
Komisijo, naj čim prej v letu 2020 pripravi 
predlog za dolgoročno strategijo Unije, da 
bi jo Svet lahko sprejel in predložili 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja.

(11) Evropski parlament je razglasil 
izredne podnebne in okoljske razmere1a 
ter v zvezi s tem pozval k nujnemu prehodu 
na družbo z neto ničelnimi emisijami 
toplogrednih plinov čim prej oziroma 
najpozneje do leta 2050 in napovedal, da 
bo ta prehod postal evropska zgodba o 
uspehu33. Evropski svet je v svojih sklepih 
z dne 12. decembra 201935 podprl cilj 
doseganja podnebno nevtralne Unije do 
leta 2050 in ob tem ugotovil, da je treba 
vzpostaviti omogočitveni okvir, za prehod 
pa bodo potrebne znatne javne in zasebne 
naložbe. Poleg tega je Evropski svet pozval 
Komisijo, naj čim prej v letu 2020 pripravi 
predlog za dolgoročno strategijo Unije, da 
bi jo Svet lahko sprejel in da bi jo 
predložili Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o spremembi podnebja.

_________________ _________________
1a Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 28. novembra 2019 o izrednih 
podnebnih in okoljskih razmerah 
(2019/2930(RSP)).

33 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru (2019/2956(RSP)).

33 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru (2019/2956(RSP)).

34 Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 28. novembra 2019 o izrednih 
podnebnih in okoljskih razmerah 
(2019/2930(RSP)).
35 Sklepi, ki jih je Evropski svet sprejel na 
zasedanju 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Sklepi, ki jih je Evropski svet sprejel na 
zasedanju 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Predlog spremembe 94
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Evropski parlament je pozval k 
nujnemu prehodu na podnebno nevtralno 
družbo najpozneje do leta 2050 in 
napovedal, da bo ta prehod postal evropska 
zgodba o uspehu,33 ter razglasil izredne 
podnebne in okoljske razmere34. Evropski 
svet je v svojih sklepih z dne 
12. decembra 201935 podprl cilj doseganja 
podnebno nevtralne Unije do leta 2050 v 
skladu s cilji Pariškega sporazuma in ob 
tem ugotovil, da je treba vzpostaviti 
omogočitveni okvir, za prehod pa bodo 
potrebne znatne javne in zasebne naložbe. 
Poleg tega je Evropski svet pozval 
Komisijo, naj čim prej v letu 2020 pripravi 
predlog za dolgoročno strategijo Unije, da 
bi jo Svet lahko sprejel in predložili 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja.

(11) Evropski parlament je pozval k 
nujnemu prehodu na podnebno nevtralno 
družbo najpozneje do leta 2050 in 
napovedal, da bo ta prehod postal evropska 
zgodba o uspehu,33 ter razglasil izredne 
podnebne in okoljske razmere34. Evropski 
svet je v svojih sklepih z dne 
12. decembra 201935 podprl cilj skupnega 
doseganja podnebno nevtralne Unije do 
leta 2050 v skladu s cilji Pariškega 
sporazuma in ob tem ugotovil, da je treba 
vzpostaviti omogočitveni okvir, za prehod 
pa bodo potrebne znatne javne in zasebne 
naložbe. Poleg tega je Evropski svet pozval 
Komisijo, naj čim prej v letu 2020 pripravi 
predlog za dolgoročno strategijo Unije, da 
bi jo Svet lahko sprejel in da bi jo 
predložili Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o spremembi podnebja.

_________________ _________________
33 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru (2019/2956(RSP)).

33 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru (2019/2956(RSP)).

34 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
28. novembra 2019 o izrednih podnebnih 
in okoljskih razmerah (2019/2930(RSP)).

34 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
28. novembra 2019 o izrednih podnebnih 
in okoljskih razmerah (2019/2930(RSP)).

35 Sklepi, ki jih je Evropski svet sprejel na 
zasedanju 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Sklepi, ki jih je Evropski svet sprejel na 
zasedanju 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Predlog spremembe 95
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Pandemija COVID-19 je privedla 
do zgodovinsko neprimerljive 
humanitarne in gospodarske krize. 
Politike Evropske unije je treba zato 
oblikovati na podlagi nove poglobljene 
ocene učinka in ob upoštevanju novih 
gospodarskih razmer.

Or. en

Predlog spremembe 96
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Da bi Evropa premagala krizo 
zaradi COVID-19, mora na podlagi 
načrta za okrevanje Evrope, ki ga je 
pripravila Komisija, oblikovati jasen 
politični okvir za razvoj in raziskave na 
področju infrastrukture, ki bo temeljil na 
načelih tržnega gospodarstva ter bo 
zajemal razširjeno trgovanje z emisijami 
in strateško zunanjo politiko. Da bi se 
izognili ustvarjanju nelojalne konkurence 
za evropsko industrijo, morajo biti 
trgovinske politike skladne s strogimi 
pravili, ki se uporabljajo za industrijske 
panoge na notranjem trgu. Za 
vzpostavitev povezave med varstvom 
podnebja in okrevanjem gospodarstva so 
najustreznejša načela tržnega 
gospodarstva. Uspešna orodja tržnega 
gospodarstva, uporabljena v industrijskem 
sektorju, lahko služijo tudi kot model za 
gradbeni in prometni sektor.

Or. en
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Predlog spremembe 97
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice bi si morale skupaj 
prizadevati za vseevropski cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050; države članice, 
Evropski parlament, Svet in Komisija pa 
bi morali sprejeti potrebne ukrepe za 
dosego tega cilja. Ukrepi na ravni Unije 
bodo pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 98
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice bi si morale skupaj 
prizadevati za vseevropski cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050; države članice, 
Evropski parlament, Svet in Komisija pa bi 
morali sprejeti potrebne ukrepe za dosego 
tega cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

(12) Da bi Unija izpolnila svojo zavezo 
glede doseganja dolgoročnega cilja glede 
temperature iz Pariškega sporazuma, bi si 
morala prizadevati za vzpostavitev 
ravnovesja med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji z uporabo naravnih 
ponorov ogljika, in sicer čim prej oziroma 
najpozneje do leta 2040, po tem letu pa 
doseči negativne emisije. Vse države 
članice bi si morale skupaj prizadevati za 
cilj neto ničelnih emisij toplogrednih 
plinov, države članice, Evropski parlament, 
Svet in Komisija pa bi morali sprejeti 
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potrebne ukrepe za dosego tega cilja. 
Ukrepi na ravni Unije bodo pomemben del 
ukrepov, potrebnih za doseganje cilja.

Or. en

Predlog spremembe 99
Sira Rego

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice bi si morale skupaj 
prizadevati za vseevropski cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050; države članice, 
Evropski parlament, Svet in Komisija pa bi 
morali sprejeti potrebne ukrepe za dosego 
tega cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

(12) Unija bi si morala s temeljito 
spremembo svojega proizvodnega modela 
prizadevati za ravnovesje med 
antropogenimi emisijami toplogrednih 
plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050, pri 
čemer bi imelo hierarhično prednost 
zmanjšanje emisij pri viru. Vse države 
članice bi si morale skupaj prizadevati za 
vseevropski cilj podnebne nevtralnosti do 
leta 2050; države članice, Evropski 
parlament, Svet in Komisija pa bi morali 
sprejeti potrebne ukrepe za dosego tega 
cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

Or. es

Predlog spremembe 100
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
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gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice bi si morale skupaj 
prizadevati za vseevropski cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050; države članice, 
Evropski parlament, Svet in Komisija pa bi 
morali sprejeti potrebne ukrepe za dosego 
tega cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

gospodarstvu v Uniji ter na ravni držav 
članic najpozneje do leta 2050 z uporabo 
naravnih in tehnoloških rešitev. Vse države 
članice bi si morale skupaj prizadevati za 
vseevropski cilj podnebne nevtralnosti do 
leta 2050, tudi na regionalni in lokalni 
ravni politike; države članice, Evropski 
parlament, Svet in Komisija pa bi morali 
sprejeti potrebne ukrepe za dosego tega 
cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja tudi na ravni držav članic, 
in sicer na stroškovno učinkovit, pravičen 
in socialno uravnovešen način, ki bo 
zagotavljal krepitev gospodarske 
konkurenčnosti in ustvarjanje novih 
delovnih mest ob upoštevanju 
uravnotežene zastopanosti spolov in 
načela neprezrtja. Po letu 2050 bi si 
morale Unija in vse države članice še 
naprej prizadevati za zmanjšanje emisij, 
da bi zagotovile odvzeme presežnih emisij 
toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 101
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice bi si morale skupaj 
prizadevati za vseevropski cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050; države članice, 
Evropski parlament, Svet in Komisija pa bi 
morali sprejeti potrebne ukrepe za dosego 

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji ter na ravni držav 
članic najpozneje do leta 2050 z uporabo 
naravnih in tehnoloških rešitev. Vse države 
članice bi si morale skupaj prizadevati za 
vseevropski cilj podnebne nevtralnosti do 
leta 2050, tudi na regionalni in lokalni 
ravni politike; države članice, Evropski 
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tega cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

parlament, Svet in Komisija pa bi morali 
sprejeti potrebne ukrepe za dosego tega 
cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja tudi na ravni držav članic, 
in sicer na stroškovno učinkovit, pošten in 
socialno uravnovešen način, ki bo 
zagotavljal krepitev gospodarske 
konkurenčnosti in ustvarjanje novih 
delovnih mest ob upoštevanju načela 
neprezrtja. Po letu 2050 bi si morale 
Unija in vse države članice še naprej 
prizadevati za zmanjšanje emisij, da bi 
zagotovile odvzeme presežnih emisij 
toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 102
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice bi si morale skupaj 
prizadevati za vseevropski cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050; države članice, 
Evropski parlament, Svet in Komisija pa bi 
morali sprejeti potrebne ukrepe za dosego 
tega cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice bi si morale skupaj 
prizadevati za vseevropski cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050; države članice, 
Evropski parlament, Svet in Komisija pa bi 
morali sprejeti potrebne ukrepe za dosego 
tega cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja. Evropska komisija bi 
morala vzpostaviti regulativni in 
naložbeni okvir za uporabo tehnologij za 
odvzem ogljika, ki bi vključeval tudi cilje 
glede odvzemov, in razviti metodologijo za 
izračun potenciala za blažitev podnebnih 
sprememb, ki ga imajo te tehnologije, na 
primer tehnologija zajemanja in uporabe 
ogljikovega dioksida, ki se uvaja tudi 
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zunaj EU.

Or. en

Predlog spremembe 103
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice bi si morale skupaj 
prizadevati za vseevropski cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050; države članice, 
Evropski parlament, Svet in Komisija pa bi 
morali sprejeti potrebne ukrepe za dosego 
tega cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu do leta 2050 v Uniji in v 
okviru blažilnih ukrepov na mednarodni 
ravni z uporabo naravnih in tehnoloških 
rešitev. Vse države članice bi si morale 
skupaj prizadevati za vseevropski cilj 
podnebne nevtralnosti do leta 2050; države 
članice, Evropski parlament, Svet in 
Komisija pa bi morali sprejeti potrebne 
ukrepe za dosego tega cilja. Ukrepi na 
ravni Unije bodo pomemben del ukrepov, 
potrebnih za doseganje cilja.

Or. en

Predlog spremembe 104
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 

(12) Unija in države članice bi si 
morale prizadevati za ravnovesje med 
antropogenimi emisijami toplogrednih 



AM\1206925SL.docx 45/177 PE653.722v01-00

SL

gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice bi si morale skupaj 
prizadevati za vseevropski cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050; države članice, 
Evropski parlament, Svet in Komisija pa bi 
morali sprejeti potrebne ukrepe za dosego 
tega cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. Za 
cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050 bi 
si morale prizadevati in ga doseči vse 
države članice; države članice, Evropski 
parlament, Svet in Komisija pa bi morali 
sprejeti potrebne ukrepe za dosego tega 
cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

Or. en

Predlog spremembe 105
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050 bi moral 
zagotoviti odpornejše in konkurenčnejše 
gospodarstvo na ravni Unije in držav 
članic, ki bo tehnološko napredno in 
ustvarjalo gospodarsko rast ter nove 
poslovne in zaposlitvene priložnosti. 
Zagotoviti bi moral tudi bolj kohezivno 
Unijo, državljanom in območjem, ki jih bo 
energetski prehod najbolj prizadel, pa bi 
moral biti v pomoč pri zagotavljanju, da 
bodo imeli od prehoda koristi. Unija mora 
s tem namenom zagotoviti mehanizme in 
sredstva, ki bodo kos izzivu in bodo 
omogočili izvedbo ogromnih naložb, 
potrebnih za financiranje prehoda, da bi 
lahko ob upoštevanju različnih izhodišč 
držav članic vse države članice podnebno 
nevtralnost dosegle na stroškovno 
učinkovit in socialno pravičen način 
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najpozneje leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 106
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) EU bi morala zagotoviti, da bodo 
imele države članice sredstva za vlaganje 
v ekološki prehod, in odpraviti omejitev 
EU, da nacionalno zadolževanje ne sme 
presegati 3 % BDP, kot je določeno v 
Paktu za stabilnost in rast, ki skupaj z 
ničelnim strukturnim primanjkljajem iz 
fiskalnega pakta močno zavira ekološki 
prehod, saj državam članicam preprečuje 
obsežna prizadevanja na področju javnih 
naložb, namenjena doseganju 
brezogljičnega gospodarstva. Ta 3-
odstotna omejitev se za javne okoljske in 
socialne naložbe ne bi smela uporabljati.

Or. en

Predlog spremembe 107
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Številne tehnologije, ki jih 
potrebujemo za nadaljnje doseganje 
razogljičenja in digitalizacije, še niso 
razvite. Cilje glede zmanjšanja emisij CO2 
do leta 2030 oziroma 2050 je treba 
vključiti v program Obzorje Evropa in 
povezana skupna podjetja. Določiti je 
treba tudi cilje, povezane z vzpostavitvijo 
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ustrezne energetske infrastrukture, ter 
ustrezno okrepiti zmogljivost z namenom 
zagotovitve zadostne razpoložljivosti 
vodika, ki je pomembna premostitvena 
tehnologija za razogljičenje energetsko 
intenzivnih sektorjev.

Or. en

Predlog spremembe 108
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Ravnovesje med emisijami in 
odvzemi toplogrednih plinov, ki jih ureja 
pravo Unije, je treba v celotni Uniji doseči 
najpozneje do leta 2050, saj morajo od 
tega leta dalje odvzemi toplogrednih 
plinov v Uniji in državah članicah 
presegati emisije, da bi izpolnili cilj iz 
Pariškega sporazuma glede 1,5 °C nad 
predindustrijsko ravnjo. Do navedenega 
leta je treba posebno pozornost namenjati 
izboljšanju raziskav, razvoju ponorov 
ogljika in tehnologiji zajemanja 
ogljikovega dioksida.

Or. en

Predlog spremembe 109
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(12a) Cilje iz Pariškega sporazuma je 
treba dosegati ob upoštevanju tehnološke 
nevtralnosti, gospodarske učinkovitosti in 
socialnega ravnovesja. EU bo lahko 
svetovna vzornica na področju varstva 
podnebja le, če bo ohranila gospodarsko 
moč, privlačnost za naložbe in 
mednarodno konkurenčnost ter zagotovila 
široko družbeno sprejemljivost.

Or. en

Predlog spremembe 110
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Da bi dosegli podnebno 
nevtralnost in dopolnili vlogo gozdov kot 
ponorov ogljika, je treba še naprej 
spodbujati uporabo materialov, goriv in 
proizvodov na biološki osnovi kot 
alternative fosilnim proizvodom in tako 
zmanjšati emisije.

Or. en

Predlog spremembe 111
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Da bi se Unija izognila najhujšim 
posledicam podnebnih sprememb in 
dosegla neto ničelne emisije toplogrednih 
plinov, bi si morala prizadevati za 
doseganje z viri zelo gospodarnega in 
energijsko učinkovitega gospodarstva, ki 



AM\1206925SL.docx 49/177 PE653.722v01-00

SL

bo v celoti temeljilo na obnovljivih virih 
energije.

Or. en

Predlog spremembe 112
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) V prehodu na podnebno 
nevtralnost mora Unija ohraniti 
konkurenčnost svoje industrije, zlasti 
energetsko intenzivne industrije, tudi s 
pripravo učinkovitih ukrepov za 
preprečevanje selitve virov CO2 in za 
zagotavljanje, da bodo imele tretje države 
v primerjavi z Unijo enake konkurenčne 
pogoje, da ne bi zaradi neizvajanja 
podnebnih politik v skladu s Pariškim 
sporazumom prišlo do nelojalne 
konkurence. pri tem imajo lahko 
pomembno vloho mehanizem za ogljično 
prilagoditev na mejah in orodja 
trgovinske politike.

Or. en

Predlog spremembe 113
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Številne tehnologije, ki jih 
potrebujemo za nadaljnje doseganje 
razogljičenja in digitalizacije, še niso 
razvite. Poleg ciljev glede zmanjšanja 
emisij CO2 do leta 2030 oziroma 2050 je 
treba določiti tudi cilje, povezane z 
vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture za 
zagotovitev zadostne razpoložljivosti 
vodika za razogljičenje energijsko 
intenzivnih energetskih sektorjev.

Or. en

Predlog spremembe 114
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Energetski prehod izboljšuje 
energijsko učinkovitost in zmanjšuje 
energetsko odvisnost Unije in njenih 
držav članic. Ta strukturna sprememba v 
smeri učinkovitejšega gospodarstva, ki bo 
temeljilo na obnovljivih virih energije v 
vseh sektorjih, bo zagotovila trgovinsko 
ravnovesje, poleg tega pa izboljšala 
energetsko varnost in zmanjšala 
energijsko revščino.

Or. en

Predlog spremembe 115
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12d) Da bi spodbudili odvzeme ogljika 
ob doslednem upoštevanju ciljev glede 
biotske raznovrstnosti, bi morala Komisija 
do leta 2023 proučiti razvoj regulativnega 
okvira za certificiranje odvzemov ogljika 
na podlagi zanesljivega in preglednega 
sistema za izračunavanje količin ogljika, 
namenjenega spremljanju in preverjanju 
pristnosti odvzemov ogljika ter določitvi 
pravil za izračun emisij v vsej Uniji in 
pravil glede izračunavanja za prenos CO2 
prek meja in med posameznimi sektorji.

Or. en

Predlog spremembe 116
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Unija bi morala po letu 2050 
nadaljevati svoje podnebne ukrepe in 
ohraniti vodilno vlogo na področju 
podnebja na mednarodnem prizorišču, da 
bi zaščitila ljudi in planet pred nevarnimi 
podnebnimi spremembami, da bi dosegla 
temperaturne cilje iz Pariškega 
sporazuma, pri tem pa upoštevala 
znanstvena priporočila Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 117
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Unija bi morala po letu 2050 
nadaljevati svoje podnebne ukrepe in 
ohraniti vodilno vlogo na področju 
podnebja na mednarodnem prizorišču, da 
bi zaščitila ljudi in planet pred nevarnimi 
podnebnimi spremembami, da bi dosegla 
temperaturne cilje iz Pariškega sporazuma, 
pri tem pa upoštevala znanstvena 
priporočila Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC).

(13) Unija bi morala okrepiti svoje 
podnebne ukrepe in ohraniti vodilno vlogo 
na področju podnebja na mednarodnem 
prizorišču, da bi zaščitila ljudi in planet 
pred nevarnimi podnebnimi spremembami, 
da bi dosegla dolgoročni cilj glede 
omejitve dviga temperature na 1,5 °C v 
primerjavi s predindustrijskim obdobjem, 
določen v členu 2 Pariškega sporazuma, 
pri tem pa upoštevala znanstvena 
priporočila Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC).

Or. en

Predlog spremembe 118
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Unija bi morala po letu 2050 
nadaljevati svoje podnebne ukrepe in 
ohraniti vodilno vlogo na področju 
podnebja na mednarodnem prizorišču, da 
bi zaščitila ljudi in planet pred nevarnimi 
podnebnimi spremembami, da bi dosegla 
temperaturne cilje iz Pariškega sporazuma, 
pri tem pa upoštevala znanstvena 
priporočila Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC).

(13) Unija bi morala po letu 2050 
nadaljevati in okrepiti svoje podnebne 
ukrepe in ohraniti vodilno vlogo na 
področju podnebja na mednarodnem 
prizorišču, da bi zaščitila ljudi, 
gospodarstvo in planet pred nevarnimi 
podnebnimi spremembami, da bi dosegla 
temperaturne cilje iz Pariškega sporazuma, 
pri tem pa upoštevala znanstvena 
priporočila Evropskega panela za 
podnebne spremembe (EPCC) in 
Medvladnega panela za podnebne 
spremembe (IPCC).
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Or. en

Predlog spremembe 119
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Cilj Unije glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030 bi bilo 
treba določiti na ravni, ki bo povsem v 
skladu z zavezami, sprejetimi na podlagi 
Pariškega sporazuma, in cilji iz te uredbe. 
Ustrezno je treba upoštevati industrijski, 
tehnološki in inovacijski potencial Unije. 
Da bi spodbudili mednarodno sodelovanje 
in skupne ukrepe na tem področju, je 
treba ohraniti in izboljšati industrijsko 
konkurenčnost, gospodarsko rast in 
socialne standarde Unije.

Or. en

Predlog spremembe 120
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Unija bi si morala še naprej 
prizadevati za spodbujanje krožnega 
gospodarstva in podpirati obnovljive 
rešitve, s katerimi bo mogoče nadomestiti 
proizvode in materiale, ki temeljijo na 
fosilnih gorivih.

Or. en
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Predlog spremembe 121
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Unija bi si morala še naprej 
prizadevati za spodbujanje krožnega 
gospodarstva in podpirati obnovljive 
rešitve, s katerimi bo mogoče nadomestiti 
proizvode in materiale, ki temeljijo na 
fosilnih gorivih.

Or. en

Predlog spremembe 122
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Prilagajanje je ključni element 
dolgoročnega globalnega odziva na 
podnebne spremembe. Zato bi morale 
države članice in Unija izboljšati svojo 
sposobnost prilagajanja, okrepiti 
odpornost in zmanjšati ranljivost zaradi 
podnebnih sprememb, kot je določeno v 
členu 7 Pariškega sporazuma, ter čim bolj 
povečati dodatne koristi z drugimi 
okoljskimi politikami in zakonodajo. 
Države članice bi morale sprejeti celovite 
nacionalne strategije in načrte za 
prilagajanje.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 123
Sira Rego
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Prilagajanje je ključni element 
dolgoročnega globalnega odziva na 
podnebne spremembe. Zato bi morale 
države članice in Unija izboljšati svojo 
sposobnost prilagajanja, okrepiti odpornost 
in zmanjšati ranljivost zaradi podnebnih 
sprememb, kot je določeno v členu 7 
Pariškega sporazuma, ter čim bolj povečati 
dodatne koristi z drugimi okoljskimi 
politikami in zakonodajo. Države članice 
bi morale sprejeti celovite nacionalne 
strategije in načrte za prilagajanje.

(14) Prilagajanje je ključni element 
dolgoročnega globalnega odziva na 
podnebne spremembe. Zato bi morale 
države članice in Unija izboljšati svojo 
sposobnost prilagajanja, okrepiti odpornost 
in zmanjšati ranljivost zaradi podnebnih 
sprememb, kot je določeno v členu 7 
Pariškega sporazuma, ter čim bolj povečati 
dodatne koristi z drugimi okoljskimi 
politikami in zakonodajo. Države članice 
bi morale sprejeti celovite nacionalne 
strategije in načrte za prilagajanje. 
Prizadevanja za prilagajanje je treba v 
vsakem primeru podrediti prednostnemu 
zmanjšanju emisij pri viru in se ne smejo 
uporabljati za odlašanje pri zmanjševanju.

Or. es

Predlog spremembe 124
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Prilagajanje je ključni element 
dolgoročnega globalnega odziva na 
podnebne spremembe. Zato bi morale 
države članice in Unija izboljšati svojo 
sposobnost prilagajanja, okrepiti odpornost 
in zmanjšati ranljivost zaradi podnebnih 
sprememb, kot je določeno v členu 7 
Pariškega sporazuma, ter čim bolj povečati 
dodatne koristi z drugimi okoljskimi 
politikami in zakonodajo. Države članice 
bi morale sprejeti celovite nacionalne 
strategije in načrte za prilagajanje.

(14) Prilagajanje je ključni element 
dolgoročnega globalnega odziva na 
podnebne spremembe. Zato bi morale 
države članice in Unija izboljšati svojo 
sposobnost prilagajanja, okrepiti odpornost 
in zmanjšati ranljivost zaradi podnebnih 
sprememb, kot je določeno v členu 7 
Pariškega sporazuma, ter čim bolj povečati 
dodatne koristi z drugimi okoljskimi 
politikami in zakonodajo. Komisija bi 
morala razviti posebne kazalnike za 
merjenje napredka pri prilagajanju, 
države članice pa bi morale sprejeti 
celovite nacionalne strategije in načrte za 
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prilagajanje.

Or. en

Obrazložitev

Prilagajanje je pomemben steber podnebne politike, a je napredek različnih držav članic EU 
pri prilagajanju nemogoče primerjati, ker ni enotnih standardov ali kazalnikov, ki bi jih bilo 
mogoče uporabiti za njegovo merjenje. Merjenje napredka pri prilagajanju, ki ga bodo 
izvajale institucije Unije, bi lahko zato bilo subjektivno.

Da bi zagotovili jasnost in gotovost, morajo institucije EU uvesti jasne kazalnike za merjenje 
napredka pri prilagajanju, ki bi bili razumljivi in bi jih bilo mogoče enotno uporabljati v vseh 
državah članicah.

Predlog spremembe 125
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice ter Evropski 
parlament, Svet in Komisija bi morali pri 
sprejemanju ustreznih ukrepov za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti na 
ravni Unije in na nacionalni ravni 
upoštevati pomen prehoda na podnebno 
nevtralnost za dobrobit državljanov, 
blaginjo družbe in konkurenčnost 
gospodarstva; energetske in prehranske 
varnosti ter cenovne dostopnosti; 
pravičnosti in solidarnosti med državami 
članicami in v njih, ob upoštevanju 
njihovih gospodarskih zmožnosti, 
nacionalnih razmer in sčasoma potrebe 
po konvergenci; potrebe po poštenem in 
socialno pravičnem prehodu; najboljših 
razpoložljivih znanstvenih podatkov, zlasti 
ugotovitev Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC); potrebe po 
vključevanju tveganj v zvezi s podnebnimi 
spremembami v odločitve o naložbah in 
načrtovanju; stroškovne učinkovitosti in 
tehnološke nevtralnosti pri doseganju 
zmanjšanja in odvzemov toplogrednih 

črtano
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plinov ter krepitvi odpornosti; postopnega 
napredka v zvezi z okoljsko celovitostjo in 
prizadevanji.

Or. en

Predlog spremembe 126
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice ter Evropski 
parlament, Svet in Komisija bi morali pri 
sprejemanju ustreznih ukrepov za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti na 
ravni Unije in na nacionalni ravni 
upoštevati pomen prehoda na podnebno 
nevtralnost za dobrobit državljanov, 
blaginjo družbe in konkurenčnost 
gospodarstva; energetske in prehranske 
varnosti ter cenovne dostopnosti; 
pravičnosti in solidarnosti med državami 
članicami in v njih, ob upoštevanju 
njihovih gospodarskih zmožnosti, 
nacionalnih razmer in sčasoma potrebe po 
konvergenci; potrebe po poštenem in 
socialno pravičnem prehodu; najboljših 
razpoložljivih znanstvenih podatkov, zlasti 
ugotovitev Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC); potrebe po 
vključevanju tveganj v zvezi s podnebnimi 
spremembami v odločitve o naložbah in 
načrtovanju; stroškovne učinkovitosti in 
tehnološke nevtralnosti pri doseganju 
zmanjšanja in odvzemov toplogrednih 
plinov ter krepitvi odpornosti; postopnega 
napredka v zvezi z okoljsko celovitostjo in 
prizadevanji.

(15) Države članice ter Evropski 
parlament, Svet in Komisija bi morali pri 
sprejemanju ustreznih ukrepov za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti na 
ravni Unije in na nacionalni ravni 
upoštevati pomen prehoda na podnebno 
nevtralnost za dobrobit državljanov, 
blaginjo družbe in konkurenčnost 
gospodarstva; energetske in prehranske 
varnosti ter cenovne dostopnosti; 
pravičnosti in solidarnosti med državami 
članicami in v njih, ob upoštevanju 
njihovih gospodarskih zmožnosti, 
nacionalnih razmer, različnih izhodišč, 
preteklih prizadevanj in sčasoma potrebe 
po konvergenci; potrebe po poštenem in 
socialno pravičnem prehodu; najboljših 
razpoložljivih znanstvenih podatkov, zlasti 
ugotovitev Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC); potrebe po 
vključevanju tveganj v zvezi s podnebnimi 
spremembami ter socialnih, ekonomskih 
in okoljskih stroškov nezadostnega 
ukrepanja v odločitve o naložbah in 
načrtovanju ob zagotavljanju, da so 
politike EU odporne proti podnebnim 
spremembam; stroškovne učinkovitosti in 
tehnološke nevtralnosti pri doseganju 
zmanjšanja in odvzemov toplogrednih 
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plinov ter krepitvi odpornosti; postopnega 
napredka v zvezi z okoljsko celovitostjo in 
prizadevanji.

Or. en

Predlog spremembe 127
Sira Rego

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice ter Evropski 
parlament, Svet in Komisija bi morali pri 
sprejemanju ustreznih ukrepov za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti na 
ravni Unije in na nacionalni ravni 
upoštevati pomen prehoda na podnebno 
nevtralnost za dobrobit državljanov, 
blaginjo družbe in konkurenčnost 
gospodarstva; energetske in prehranske 
varnosti ter cenovne dostopnosti; 
pravičnosti in solidarnosti med državami 
članicami in v njih, ob upoštevanju 
njihovih gospodarskih zmožnosti, 
nacionalnih razmer in sčasoma potrebe po 
konvergenci; potrebe po poštenem in 
socialno pravičnem prehodu; najboljših 
razpoložljivih znanstvenih podatkov, zlasti 
ugotovitev Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC); potrebe po 
vključevanju tveganj v zvezi s podnebnimi 
spremembami v odločitve o naložbah in 
načrtovanju; stroškovne učinkovitosti in 
tehnološke nevtralnosti pri doseganju 
zmanjšanja in odvzemov toplogrednih 
plinov ter krepitvi odpornosti; postopnega 
napredka v zvezi z okoljsko celovitostjo in 
prizadevanji.

(15) Države članice ter Evropski 
parlament, Svet in Komisija bi morali pri 
sprejemanju ustreznih ukrepov za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti na 
ravni Unije in na nacionalni ravni 
upoštevati pomen prehoda na podnebno 
nevtralnost za dobrobit državljanov, 
blaginjo družbe in konkurenčnost 
gospodarstva; energetske in prehranske 
varnosti ter cenovne dostopnosti; 
pravičnosti in solidarnosti med državami 
članicami in v njih, ob upoštevanju 
njihovih gospodarskih zmožnosti, 
nacionalnih razmer in sčasoma potrebe po 
konvergenci; potrebe po poštenem in 
socialno pravičnem prehodu; najboljših 
razpoložljivih znanstvenih podatkov, zlasti 
ugotovitev Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC); potrebe po 
vključevanju tveganj v zvezi s podnebnimi 
spremembami v odločitve o naložbah in 
načrtovanju; tehnične in ekonomske 
izvedljivosti ter prednosti rešitev z ničelno 
stopnjo emisij pri viru pri doseganju 
zmanjšanja in odvzemov toplogrednih 
plinov ter krepitvi odpornosti; postopnega 
napredka v zvezi z okoljsko celovitostjo in 
prizadevanji. Temeljni nosilec tega 
procesa mora biti prehod na obnovljive 
vire energije.

Or. es
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Predlog spremembe 128
Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marisa Matias, Marc Botenga

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Čas za Evropo: obnova in 
priprava za naslednjo generacijo“ 
napovedala, da namerava pospešiti 
digitalni prehod. V izrednih razmerah, 
povezanih s COVID-19, je postalo jasno, 
da so družbena udeležba, uveljavljanje 
državljanskih pravic in zmožnost za delo v 
digitalnem gospodarstvu odvisni od 
energije. Da bi preprečili družbeno 
izključenost in zagotovili, da bodo 
državljani EU v digitalni preobrazbi v 
celoti dosegli svoj potencial, bo Komisija 
zagotovila, da bodo imeli vsi državljani 
EU pravico in dostop do energije, ter 
zaščititi in podpreti ranljive potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 129
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Cilj Unije glede neto ničelnih 
emisij toplogrednih plinov bi bilo treba 
doseči z razvojem in revizijo vseh 
ustreznih zakonodajnih aktov Unije. Te 
zakonodajne akte bi bilo treba spremeniti 
tako, da bodo javne in zasebne finance ter 
posamezne uredbe o skladih in 
instrumentih Unije zagotovo v skladu s 
podnebnimi cilji Unije.
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Or. en

Predlog spremembe 130
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Cilj vzpostavitve podnebno 
nevtralnega gospodarstva Unije do 
leta 2050 je treba doseči ob upoštevanju 
različnih izhodišč držav članic in v duhu 
solidarnosti z državami članicami z 
nižjimi prihodki, tudi s sorazmernim 
povečanjem kompenzacijskih 
mehanizmov, določenih v obstoječi 
zakonodaji, s posebnim poudarkom na 
direktivi o EU ETS.

Or. en

Predlog spremembe 131
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Cilj vzpostavitve podnebno 
nevtralnega gospodarstva do leta 2050 je 
treba doseči ob upoštevanju različnih 
izhodišč držav članic in v duhu 
solidarnosti med državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 132
Markus Buchheit, Guido Reil
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za prehod na podnebno 
nevtralnost so potrebne spremembe v 
celotnem spektru politik ter skupno 
prizadevanje vseh sektorjev gospodarstva 
in družbe, kot je poudarila Komisija v 
svojem sporočilu „Evropski zeleni 
dogovor“. Evropski svet je v svojih sklepih 
z dne 12. decembra 2019 izjavil, da 
morajo biti vse politike in ustrezna 
zakonodaja Unije skladne s ciljem 
podnebne nevtralnosti in k temu cilju 
prispevati ter spoštovati enake 
konkurenčne pogoje, Komisijo pa je 
pozval, naj preuči, ali je za to treba 
prilagoditi obstoječa pravila.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 133
Sira Rego

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za prehod na podnebno nevtralnost 
so potrebne spremembe v celotnem spektru 
politik ter skupno prizadevanje vseh 
sektorjev gospodarstva in družbe, kot je 
poudarila Komisija v svojem sporočilu 
„Evropski zeleni dogovor“. Evropski svet 
je v svojih sklepih z dne 12. decembra 
2019 izjavil, da morajo biti vse politike in 
ustrezna zakonodaja Unije skladne s ciljem 
podnebne nevtralnosti in k temu cilju 
prispevati ter spoštovati enake 
konkurenčne pogoje, Komisijo pa je 
pozval, naj preuči, ali je za to treba 
prilagoditi obstoječa pravila.

(16) Za prehod na podnebno nevtralnost 
so potrebne spremembe v celotnem spektru 
politik ter skupno prizadevanje vseh 
sektorjev gospodarstva in družbe, kot je 
poudarila Komisija v svojem sporočilu 
„Evropski zeleni dogovor“, posebno 
odgovornost pa morajo nositi tisti, ki 
največ prispevajo k podnebnim 
spremembam in imajo tudi največje 
zmogljivosti za sprejemanje ukrepov. 
Evropski svet je v svojih sklepih z dne 
12. decembra 2019 izjavil, da morajo biti 
vse politike in ustrezna zakonodaja Unije 
skladne s ciljem podnebne nevtralnosti in k 
temu cilju prispevati ter spoštovati enake 
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konkurenčne pogoje, Komisijo pa je 
pozval, naj preuči, ali je za to treba 
prilagoditi obstoječa pravila.

Or. es

Predlog spremembe 134
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za prehod na podnebno nevtralnost 
so potrebne spremembe v celotnem spektru 
politik ter skupno prizadevanje vseh 
sektorjev gospodarstva in družbe, kot je 
poudarila Komisija v svojem sporočilu 
„Evropski zeleni dogovor“. Evropski svet 
je v svojih sklepih z dne 
12. decembra 2019 izjavil, da morajo biti 
vse politike in ustrezna zakonodaja Unije 
skladne s ciljem podnebne nevtralnosti in k 
temu cilju prispevati ter spoštovati enake 
konkurenčne pogoje, Komisijo pa je 
pozval, naj preuči, ali je za to treba 
prilagoditi obstoječa pravila.

(16) Za prehod na podnebno nevtralnost 
so potrebne spremembe v celotnem spektru 
politik ter precejšnje skupno prizadevanje 
vseh sektorjev gospodarstva in družbe, kot 
je poudarila Komisija v svojem sporočilu 
„Evropski zeleni dogovor“. Evropski svet 
je v svojih sklepih z dne 12. decembra 
2019 izjavil, da morajo biti vse politike in 
ustrezna zakonodaja Unije skladne s ciljem 
podnebne nevtralnosti in k temu cilju 
prispevati ter spoštovati enake 
konkurenčne pogoje, Komisijo pa je 
pozval, naj preuči, ali je za to treba 
prilagoditi obstoječa pravila.

Or. en

Predlog spremembe 135
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Za zagotavljanje odpornosti proti 
podnebnim spremembam in prilagajanje 
neizogibnim vplivom podnebnih 
sprememb so potrebna tudi skupna 
prizadevanja gospodarskega in socialnega 
sektorja ter skladnost evropske 
zakonodaje in politik.

Or. en

Predlog spremembe 136
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova 
skladnost s ciljem podnebne nevtralnosti 
do leta 2050. Komisija je v navedenem 
sporočilu poudarila, da bi morale vse 
politike Unije prispevati k doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti, pri tem pa bi 
morali sodelovati vsi sektorji. Komisija bi 
morala do 30. septembra 2020 na podlagi 
celovite ocene učinka in ob upoštevanju 
svoje analize celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtov, 
predloženih Komisiji v skladu z Uredbo 
(EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta 
in Sveta36, pregledati cilj Unije za leto 
2030 na področju podnebja in preučiti 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Če bo 
menila, da je treba cilj Unije za leto 2030 
spremeniti, bo morala predložiti predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu, da se ta 

črtano
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uredba ustrezno spremeni. Poleg tega bi 
morala Komisija do 30. junija 2021 
oceniti, kako bi bilo treba spremeniti 
zakonodajo Unije za izvajanje tega cilja, 
da bi dosegli zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990.
_________________
36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in 
(ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta 
in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 137
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova 
skladnost s ciljem podnebne nevtralnosti 
do leta 2050. Komisija je v navedenem 
sporočilu poudarila, da bi morale vse 
politike Unije prispevati k doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti, pri tem pa bi 
morali sodelovati vsi sektorji. Komisija bi 
morala do 30. septembra 2020 na podlagi 
celovite ocene učinka in ob upoštevanju 

črtano
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svoje analize celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtov, 
predloženih Komisiji v skladu z Uredbo 
(EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta 
in Sveta36, pregledati cilj Unije za leto 
2030 na področju podnebja in preučiti 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Če bo 
menila, da je treba cilj Unije za leto 2030 
spremeniti, bo morala predložiti predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu, da se ta 
uredba ustrezno spremeni. Poleg tega bi 
morala Komisija do 30. junija 2021 
oceniti, kako bi bilo treba spremeniti 
zakonodajo Unije za izvajanje tega cilja, 
da bi dosegli zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990.
_________________
36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in 
(ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta 
in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 138
Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marisa Matias

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
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napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v navedenem 
sporočilu poudarila, da bi morale vse 
politike Unije prispevati k doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Komisija bi morala 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka in ob upoštevanju svoje 
analize celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 
Evropskega parlamenta in Sveta36, 
pregledati cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja in preučiti možnosti za 
nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje emisij 
na 50 do 55 % v primerjavi z ravnmi iz 
leta 1990. Če bo menila, da je treba cilj 
Unije za leto 2030 spremeniti, bo morala 
predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990.

napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v sporočilu 
poudarila, da bi morale vse politike Unije 
prispevati k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Komisija bi morala 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka in ob upoštevanju svoje 
analize celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 
Evropskega parlamenta in Sveta36, 
pregledati cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja in preučiti možnosti za 
nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje emisij 
za 70 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 
Če bo menila, da je treba cilj Unije za 
leto 2030 povečati, bo morala predložiti 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu, 
da se ta uredba ustrezno spremeni. Poleg 
tega bi morala Komisija do 30. junija 2021 
oceniti, kako bi bilo treba spremeniti 
zakonodajo Unije za izvajanje tega cilja, da 
bi dosegli zmanjšanje emisij za 70 % v 
primerjavi z letom 1990.

_________________ _________________
36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) 
št. 715/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) 
št. 715/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Or. en
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Predlog spremembe 139
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v navedenem 
sporočilu poudarila, da bi morale vse 
politike Unije prispevati k doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Komisija bi morala 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka in ob upoštevanju svoje 
analize celovitih nacionalnih energetskih 
in podnebnih načrtov, predloženih 
Komisiji v skladu z Uredbo (EU) 
2018/1999 Evropskega parlamenta in 
Sveta36, pregledati cilj Unije za leto 2030 
na področju podnebja in preučiti možnosti 
za nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje 
emisij na 50 do 55 % v primerjavi z 
ravnmi iz leta 1990. Če bo menila, da je 
treba cilj Unije za leto 2030 spremeniti, bo 
morala predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990.

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v sporočilu 
poudarila, da bi morale vse politike Unije 
prispevati k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Glede na cilj Unije, 
da bo najpozneje do leta 2050 dosegla 
podnebno nevtralnost, je treba nujno 
dodatno okrepiti podnebne ukrepe, 
podnebni cilj Unije za leto 2030 pa 
dvigniti na 65-odstotno zmanjšanje emisij 
v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 
Posledično bi morala Komisija do 
30. junija 2021 oceniti, kako bi bilo treba 
ustrezno spremeniti zakonodajo Unije za 
izvajanje tega strožjega cilja.

_________________
36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in 
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(ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta 
in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 140
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v navedenem 
sporočilu poudarila, da bi morale vse 
politike Unije prispevati k doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Komisija bi morala 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka in ob upoštevanju svoje 
analize celovitih nacionalnih energetskih 
in podnebnih načrtov, predloženih 
Komisiji v skladu z Uredbo (EU) 
2018/1999 Evropskega parlamenta in 
Sveta36, pregledati cilj Unije za leto 2030 
na področju podnebja in preučiti možnosti 
za nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje 
emisij na 50 do 55 % v primerjavi z 
ravnmi iz leta 1990. Če bo menila, da je 
treba cilj Unije za leto 2030 spremeniti, bo 
morala predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v sporočilu 
poudarila, da bi morale vse politike Unije 
prispevati k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Da bi Unija dosegla 
cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050, je 
treba nujno dodatno okrepiti podnebne 
ukrepe, podnebni cilj Unije za leto 2030 
pa dvigniti na vsaj 55-odstotno zmanjšanje 
emisij v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 
Posledično bi morala Komisija do 
30. junija 2021 oceniti, kako bi bilo treba 
ustrezno spremeniti zakonodajo Unije za 
izvajanje tega strožjega cilja.



AM\1206925SL.docx 69/177 PE653.722v01-00

SL

ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990.

_________________
36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in 
(ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta 
in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 141
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v navedenem 
sporočilu poudarila, da bi morale vse 
politike Unije prispevati k doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti, pri tem pa bi morali 

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v sporočilu 
poudarila, da bi morale vse politike Unije 
prispevati k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
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sodelovati vsi sektorji. Komisija bi morala 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka in ob upoštevanju svoje 
analize celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 
Evropskega parlamenta in Sveta36, 
pregledati cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja in preučiti možnosti za 
nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje emisij 
na 50 do 55 % v primerjavi z ravnmi iz 
leta 1990. Če bo menila, da je treba cilj 
Unije za leto 2030 spremeniti, bo morala 
predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990.

sodelovati vsi sektorji. V svoji resoluciji z 
dne 14. marca 2019 o podnebnih 
spremembah, resoluciji z dne 
28. novembra 2019 o konferenci OZN o 
podnebnih spremembah leta 2019 v 
Madridu, Španija, in resoluciji z dne 
15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru je Evropski parlament že pozval 
k povečanju cilja zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v EU na 55 % v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990, Komisijo 
pa pozval, naj pripravi ustrezen predlog. 
Komisija bi morala do 30. septembra 2020 
na podlagi celovite ocene učinka in ob 
upoštevanju svoje analize celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtov, predloženih Komisiji v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta36, ter njihovih učinkov 
na nacionalni ravni pregledati cilj Unije 
za leto 2030 na področju podnebja ob 
upoštevanju cilja omejitve dviga 
temperature na 1,5 °C nad 
predindustrijsko raven, kot je določena v 
Pariškem sporazumu, in zmanjšanja 
emisij za najmanj 55 % v primerjavi z 
ravnmi iz leta 1990. Če bo menila, da je 
treba cilj Unije za leto 2030 spremeniti, bo 
morala predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
navedeno raven zmanjšanja emisij.

_________________ _________________
36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) 
št. 715/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 

36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) 
št. 715/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
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Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 142
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v navedenem 
sporočilu poudarila, da bi morale vse 
politike Unije prispevati k doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Komisija bi morala 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka in ob upoštevanju svoje 
analize celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 
Evropskega parlamenta in Sveta36, 
pregledati cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja in preučiti možnosti za 
nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje emisij 
na 50 do 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990. Če bo menila, da je treba cilj Unije 
za leto 2030 spremeniti, bo morala 
predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v sporočilu 
poudarila, da bi morale vse politike Unije 
prispevati k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji, ob upoštevanju 
načela „onesnaževalec plača“. Komisija 
bi morala na podlagi celovite ocene učinka, 
razčlenjene po posameznih državah 
članicah, in ob upoštevanju svoje analize 
celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 
Evropskega parlamenta in Sveta36, vpliva 
brexita na splošno sposobnost Unije za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
in gospodarskih razmer po pandemiji 
COVID-19 pregledati cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja in začeti 
razpravo o novem cilju za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 % v primerjavi z 
ravnmi iz leta 1990. Če bo menila, da je 
treba cilj Unije za leto 2030 spremeniti, bo 
morala predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
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primerjavi z letom 1990. Komisija na podlagi rezultatov ocene 
učinka do 30. junija 2021 oceniti, kako bi 
bilo treba spremeniti zakonodajo Unije za 
izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
predlagano zmanjšanje emisij na 50 % v 
primerjavi z letom 1990.

_________________ _________________
36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) 
št. 715/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) 
št. 715/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 143
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v navedenem 
sporočilu poudarila, da bi morale vse 
politike Unije prispevati k doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Komisija bi morala 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka in ob upoštevanju svoje 

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v sporočilu 
poudarila, da bi morale vse politike Unije 
prispevati k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji, ob upoštevanju 
načela „onesnaževalec plača“. Komisija 
bi morala na podlagi celovite ocene učinka, 
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analize celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 
Evropskega parlamenta in Sveta36, 
pregledati cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja in preučiti možnosti za 
nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje emisij 
na 50 do 55 % v primerjavi z ravnmi iz 
leta 1990. Če bo menila, da je treba cilj 
Unije za leto 2030 spremeniti, bo morala 
predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990.

razčlenjene po posameznih državah 
članicah, in ob upoštevanju svoje analize 
celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 
Evropskega parlamenta in Sveta36, 
pregledati cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja in začeti razpravo o 
cilju za leto 2030, tj. zmanjšanje emisij za 
50 do 55 % v primerjavi z ravnmi iz 
leta 1990. Če bo menila, da je treba cilj 
Unije za leto 2030 spremeniti, bo morala 
predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija na podlagi rezultatov ocene 
učinka do 30. junija 2021 oceniti, kako bi 
bilo treba spremeniti zakonodajo Unije za 
izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij za približno 50, a ne več 
kot 55 % v primerjavi z letom 1990.

_________________ _________________
36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) 
št. 715/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) 
št. 715/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 144
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v navedenem 
sporočilu poudarila, da bi morale vse 
politike Unije prispevati k doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Komisija bi morala 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka in ob upoštevanju svoje 
analize celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 
Evropskega parlamenta in Sveta36, 
pregledati cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja in preučiti možnosti za 
nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje emisij 
na 50 do 55 % v primerjavi z ravnmi iz 
leta 1990. Če bo menila, da je treba cilj 
Unije za leto 2030 spremeniti, bo morala 
predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990.

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za 
leto 2030, da se zagotovi njegova skladnost 
s ciljem podnebne nevtralnosti do 
leta 2050. Komisija je v sporočilu 
poudarila, da bi morale vse politike Unije 
prispevati k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Komisija bi morala 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka in ob upoštevanju svoje 
analize celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 
Evropskega parlamenta in Sveta36, 
pregledati cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja in preučiti možnosti za 
nov cilj za leto 2030 glede zmanjšanja 
emisij v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 
Če bo menila, da je treba cilj Unije za 
leto 2030 spremeniti, bo morala predložiti 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu, 
da se ta uredba ustrezno spremeni. Poleg 
tega bi morala Komisija do 30. junija 2021 
oceniti, kako bi bilo treba spremeniti 
zakonodajo Unije za izvajanje novega 
podnebnega cilja za leto 2030.

_________________ _________________
36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) 
št. 715/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 

36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, 
spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) 
št. 715/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta 
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(UL L 328, 21.12.2018, str. 1). (UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 145
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Do 30. junija 2021 bo Komisija 
pregledala in po potrebi predlagala 
spremembe vseh politik in instrumentov, 
povezanih z doseganjem podnebnega cilja 
Unije za leto 2030 in cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1). Zaradi strožjih 
ciljev Unije je treba zagotoviti, da bo 
sistem EU za trgovanje z emisijami 
ustrezal namenu, Komisija pa mora 
posledično hitro pregledati direktivo o 
EU ETS in okrepiti sklad za inovacije iz 
navedene direktive, da bo še naprej 
zagotavljal finančne spodbude za nove 
tehnologije, povečeval rast in 
konkurenčnost ter podpiral čiste 
tehnologije, pri čemer bi bilo treba 
zagotoviti, da bo okrepitev sklada za 
inovacije prispevala k procesu pravičnega 
prehoda.

Or. en

Predlog spremembe 146
András Gyürk, Hildegard Bentele, Edina Tóth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Da bi dosegli vseevropski cilj glede 
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zmanjšanja emisij do leta 2030, bodo vse 
države članice do leta 2030 dosegle vsaj 
enako minimalno raven zmanjšanja 
emisij v primerjavi z ravnjo iz leta 1990. 
Vsaka država članica bo sprejela 
nacionalni cilj glede zmanjšanja emisij, s 
čimer bo EU okrepila konvergenco 
prizadevanj držav članic za zmanjšanje 
emisij z namenom doseganja cilja 
podnebne nevtralnosti do leta 2050 na 
pravičnejši način in na podlagi bolj 
uravnotežene porazdelitve bremena med 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 147
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, 
Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas 
Tobé, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Komisija bi morala poleg tega 
oceniti, v kolikšni meri bi lahko uporaba 
mednarodnih tržnih mehanizmov 
prispevala k stroškovno učinkovitemu 
doseganju ciljev EU in držav članic. Če bo 
menila, da je to potrebno, bi morala 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti predloge sprememb te uredbe, 
Direktive 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 
2018/842 Evropskega parlamenta in 
Sveta.

Or. en

Predlog spremembe 148
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
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Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Da bi zagotovili, da bodo Unija in 
vse države članice ostale na dobri poti k 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti 
najpozneje do leta 2050, ter da bi 
zagotovili predvidljivost in zaupanje vseh 
socialnih in ekonomskih akterjev in 
celotne populacije, bi morala Komisija 
proučiti možnosti za določitev podnebnega 
cilja EU za leto 2040 ter Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti ustrezne 
zakonodajne predloge.

Or. en

Predlog spremembe 149
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Komisija bi morala z izčrpnim 
regulativnim okvirom in finančnimi 
sredstvi, ki ustrezajo zadevnim izzivom, 
dodatno zagotoviti, da je industrija 
ustrezno pripravljena na temeljit prehod 
na podnebno nevtralnost in zelo 
ambiciozne cilje za leto 2030 
oziroma 2040. Ta regulativni in finančni 
okvir bi bilo treba redno ocenjevati in po 
potrebi prilagajati z namenom 
preprečevanja selitve virov CO2, zapiranja 
industrijskih podjetij, izgube delovnih 
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mest in nelojalne mednarodne 
konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 150
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Da bi Unija in države članice 
dosegle podnebni cilj za leto 2030 in 
najpozneje do leta 2050 zagotovile 
podnebno nevtralnost, bi si morala Unija 
še naprej prizadevati za močno in 
trajnostno gospodarstvo, ki bo temeljilo 
na rabi biomase, zlasti s krepitvijo 
prizadevanj v zvezi s postopnim 
opuščanjem uporabe fosilnih goriv in 
energetskih subvencij za ta goriva.

Or. en

Predlog spremembe 151
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17c) Komisija je v okviru sektorske 
zakonodaje s področja energije pripravila 
in sprejela več pobud, zlasti v zvezi z 
obnovljivimi viri energije in energijsko 
učinkovitostjo, med drugim stavb. Te 
pobude so del svežnja, katerega splošni 
vodili sta „energijska učinkovitost na 
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prvem mestu“ in vodilni položaj Unije na 
področju obnovljivih virov energije. Te 
pobude bi bilo treba upoštevati pri 
dolgoročnem nacionalnem napredku v 
zvezi z doseganjem cilja podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, da bi zagotovili 
visoko energijsko učinkovit energetski 
sistem, ki bo temeljil na obnovljivih virih 
energije, in razvoj obnovljivih virov 
energije v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 152
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi Unija in države članice 
ostale na dobri poti k doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti in napredka pri 
prilagajanju, bi morala Komisija 
napredek redno ocenjevati. Če skupni 
napredek držav članic pri doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti ali prilagajanju ne 
bi bil zadosten ali ukrepi Unije ne bi bili v 
skladu s ciljem podnebne nevtralnosti ali 
ne bi ustrezali z vidika povečanja 
sposobnosti prilagajanja, krepitve 
odpornosti ali zmanjšanja ranljivosti, bi 
morala Komisija sprejeti potrebne ukrepe 
v skladu s Pogodbama. Komisija bi 
morala tudi redno ocenjevati ustrezne 
nacionalne ukrepe in izdati priporočila, če 
ugotovi, da ukrepi države članice niso v 
skladu s ciljem podnebne nevtralnosti ali 
ne ustrezajo z vidika povečanja 
sposobnosti prilagajanja, krepitve 
odpornosti in zmanjšanja ranljivosti 
zaradi podnebnih sprememb.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 153
Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marisa Matias

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi Unija in države članice ostale 
na dobri poti k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti in napredka pri prilagajanju, bi 
morala Komisija napredek redno 
ocenjevati. Če skupni napredek držav 
članic pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti ali prilagajanju ne bi bil 
zadosten ali ukrepi Unije ne bi bili v skladu 
s ciljem podnebne nevtralnosti ali ne bi 
ustrezali z vidika povečanja sposobnosti 
prilagajanja, krepitve odpornosti ali 
zmanjšanja ranljivosti, bi morala Komisija 
sprejeti potrebne ukrepe v skladu s 
Pogodbama. Komisija bi morala tudi redno 
ocenjevati ustrezne nacionalne ukrepe in 
izdati priporočila, če ugotovi, da ukrepi 
države članice niso v skladu s ciljem 
podnebne nevtralnosti ali ne ustrezajo z 
vidika povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti in zmanjšanja 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.

(18) Da bi Unija in države članice ostale 
na dobri poti k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti in napredka pri prilagajanju, bi 
morala Komisija napredek redno 
ocenjevati. Če skupni napredek držav 
članic pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti ali prilagajanju ne bi bil 
zadosten ali ukrepi Unije ne bi bili v skladu 
s ciljem podnebne nevtralnosti ali ne bi 
ustrezali z vidika povečanja sposobnosti 
prilagajanja, krepitve odpornosti ali 
zmanjšanja ranljivosti, bi morala Komisija 
sprejeti potrebne ukrepe v skladu s 
Pogodbama. To bi moralo veljati tudi za 
ukrepe za okrevanje gospodarstva po 
pandemiji COVID-19, in sicer tako na 
ravni EU kot na ravni držav članic. 
Komisija je v svojem sporočilu z naslovom 
„Čas za Evropo: obnova in priprava za 
naslednjo generacijo“ evropski zeleni 
dogovor opisala kot evropsko strategijo za 
rast, Komisija in države članice pa morajo 
zagotoviti, da so vsi ukrepi za okrevanje 
gospodarstva usmerjeni k cilju podnebne 
nevtralnosti in skladni s tem ciljem. 
Komisija bi morala tudi redno ocenjevati 
ustrezne nacionalne ukrepe in izdati 
priporočila, če ugotovi, da ukrepi države 
članice niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti ali ne ustrezajo z vidika 
povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti in zmanjšanja 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 154
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
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Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, 
Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi Unija in države članice ostale 
na dobri poti k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti in napredka pri prilagajanju, bi 
morala Komisija napredek redno 
ocenjevati. Če skupni napredek držav 
članic pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti ali prilagajanju ne bi bil 
zadosten ali ukrepi Unije ne bi bili v skladu 
s ciljem podnebne nevtralnosti ali ne bi 
ustrezali z vidika povečanja sposobnosti 
prilagajanja, krepitve odpornosti ali 
zmanjšanja ranljivosti, bi morala Komisija 
sprejeti potrebne ukrepe v skladu s 
Pogodbama. Komisija bi morala tudi redno 
ocenjevati ustrezne nacionalne ukrepe in 
izdati priporočila, če ugotovi, da ukrepi 
države članice niso v skladu s ciljem 
podnebne nevtralnosti ali ne ustrezajo z 
vidika povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti in zmanjšanja 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.

(18) Da bi Unija in države članice ostale 
na dobri poti k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti in napredka pri prilagajanju, bi 
morala Komisija napredek in vrzeli pri 
zagotavljanju podpore redno ocenjevati. 
Če skupni napredek držav članic pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti ali 
prilagajanju ne bi bil zadosten ali ukrepi 
Unije ne bi bili v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti ali ne bi ustrezali z vidika 
povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti ali zmanjšanja 
ranljivosti, bi morala Komisija sprejeti 
potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama. 
Komisija bi morala tudi redno ocenjevati 
ustrezne nacionalne ukrepe in izdati 
priporočila, če ugotovi, da ukrepi države 
članice niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti ali ne ustrezajo z vidika 
povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti in zmanjšanja 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 155
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi Unija in države članice ostale 
na dobri poti k doseganju cilja podnebne 

(18) Da bi Unija in vse države članice 
ostale na dobri poti k doseganju cilja 
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nevtralnosti in napredka pri prilagajanju, bi 
morala Komisija napredek redno 
ocenjevati. Če skupni napredek držav 
članic pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti ali prilagajanju ne bi bil 
zadosten ali ukrepi Unije ne bi bili v skladu 
s ciljem podnebne nevtralnosti ali ne bi 
ustrezali z vidika povečanja sposobnosti 
prilagajanja, krepitve odpornosti ali 
zmanjšanja ranljivosti, bi morala Komisija 
sprejeti potrebne ukrepe v skladu s 
Pogodbama. Komisija bi morala tudi redno 
ocenjevati ustrezne nacionalne ukrepe in 
izdati priporočila, če ugotovi, da ukrepi 
države članice niso v skladu s ciljem 
podnebne nevtralnosti ali ne ustrezajo z 
vidika povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti in zmanjšanja 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.

podnebne nevtralnosti in napredka pri 
prilagajanju, bi morala Komisija napredek 
redno ocenjevati. Če skupni napredek 
držav članic pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti ali prilagajanju ne bi bil 
zadosten ali kateri ukrepi Unije in držav 
članic ne bi bili v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti ali ne bi ustrezali z vidika 
povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti ali zmanjšanja 
ranljivosti, bi morala Komisija sprejeti 
potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama. 
Komisija bi morala tudi redno ocenjevati 
ustrezne nacionalne ukrepe in izdati 
priporočila, če ugotovi, da ukrepi države 
članice niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti ali ne ustrezajo z vidika 
povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti in zmanjšanja 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 156
Sira Rego

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi Unija in države članice ostale 
na dobri poti k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti in napredka pri prilagajanju, bi 
morala Komisija napredek redno 
ocenjevati. Če skupni napredek držav 
članic pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti ali prilagajanju ne bi bil 
zadosten ali ukrepi Unije ne bi bili v skladu 
s ciljem podnebne nevtralnosti ali ne bi 
ustrezali z vidika povečanja sposobnosti 
prilagajanja, krepitve odpornosti ali 
zmanjšanja ranljivosti, bi morala Komisija 
sprejeti potrebne ukrepe v skladu s 
Pogodbama. Komisija bi morala tudi redno 
ocenjevati ustrezne nacionalne ukrepe in 
izdati priporočila, če ugotovi, da ukrepi 

(18) Da bi Unija in države članice ostale 
na dobri poti k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti in napredka pri prilagajanju, bi 
morala Komisija napredek redno 
ocenjevati. Če napredek posameznih držav 
članic pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti ali prilagajanju ne bi bil 
zadosten ali ukrepi Unije ne bi bili v skladu 
s ciljem podnebne nevtralnosti ali ne bi 
ustrezali z vidika povečanja sposobnosti 
prilagajanja, krepitve odpornosti ali 
zmanjšanja ranljivosti, bi morala Komisija 
sprejeti potrebne ukrepe v skladu s 
Pogodbama. Komisija bi morala tudi redno 
ocenjevati ustrezne nacionalne ukrepe in 
izdati priporočila, če ugotovi, da ukrepi 
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države članice niso v skladu s ciljem 
podnebne nevtralnosti ali ne ustrezajo z 
vidika povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti in zmanjšanja 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.

države članice niso v skladu s ciljem 
podnebne nevtralnosti ali ne ustrezajo z 
vidika povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti in zmanjšanja 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.

Or. es

Predlog spremembe 157
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Unija bi morala imeti organ, ki bi 
zastopal neodvisno strokovno znanje, da 
bi svetoval in ocenjeval napredek 
podnebnih ukrepov Unije. Komisija bi 
morala ustanoviti neodvisen Evropski 
panel za podnebne spremembe (EPCC), ki 
bi bil odgovoren za ocenjevanje politik na 
področju podnebnih sprememb in 
izdajanje priporočil v zvezi s temi 
politikami. EPCC bi moral svoje 
dejavnosti izvajati povsem neodvisno od 
Komisije in vključevati enako število 
moških in žensk. Sestavljati bi ga morali 
znanstveniki, izbrani na podlagi izkušenj s 
področja podnebnih sprememb, ki bi na 
letni osnovi analizirali ravni emisij 
toplogrednih plinov v Uniji in vseh 
državah članicah z namenom zagotovitve 
postopnega zmanjšanja. Skupina 
strokovnjakov bi morala tudi svetovati 
Komisiji glede ocenjevanja skladnosti 
napredka in ukrepov držav članic in Unije 
v zvezi z doseganjem cilja podnebne 
nevtralnosti najpozneje do leta 2050 in 
izpolnjevanjem zavez Unije iz Pariškega 
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sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 158
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Komisija bi morala zagotoviti 
zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših znanstvenih, tehničnih in 
socialno-ekonomskih ugotovitev, v kateri 
bo zastopano različno neodvisno 
strokovno znanje, svojo oceno pa 
pripraviti na podlagi ustreznih informacij, 
vključno z informacijami, ki so jih 
predložile in sporočile države članice, 
poročili Evropske agencije za okolje in 
najboljšimi razpoložljivimi znanstvenimi 
podatki, vključno s poročili Medvladnega 
panela za podnebne spremembe. Ker se je 
Komisija zavezala, da bo preučila, kako se 
lahko taksonomija EU uporablja v okviru 
evropskega zelenega dogovora v javnem 
sektorju, bi morala ocena vključevati 
informacije o okoljsko trajnostnih 
naložbah Unije in držav članic v skladu z 
Uredbo (EU) 2020/... [uredbo o 
taksonomiji], ko so te informacije na 
voljo. Komisija bi morala uporabljati 
evropsko statistiko in podatke, kadar so na 
voljo, ter zagotoviti strokovni pregled. 
Evropska agencija za okolje bi morala po 
potrebi in skladno s svojim letnim 
delovnim programom pomagati Komisiji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 159
Sira Rego
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Komisija bi morala zagotoviti 
zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših znanstvenih, tehničnih in 
socialno-ekonomskih ugotovitev, v kateri 
bo zastopano različno neodvisno strokovno 
znanje, svojo oceno pa pripraviti na 
podlagi ustreznih informacij, vključno z 
informacijami, ki so jih predložile in 
sporočile države članice, poročili Evropske 
agencije za okolje in najboljšimi 
razpoložljivimi znanstvenimi podatki, 
vključno s poročili Medvladnega panela za 
podnebne spremembe. Ker se je Komisija 
zavezala, da bo preučila, kako se lahko 
taksonomija EU uporablja v okviru 
evropskega zelenega dogovora v javnem 
sektorju, bi morala ocena vključevati 
informacije o okoljsko trajnostnih naložbah 
Unije in držav članic v skladu z Uredbo 
(EU) 2020/... [uredbo o taksonomiji], ko so 
te informacije na voljo. Komisija bi morala 
uporabljati evropsko statistiko in podatke, 
kadar so na voljo, ter zagotoviti strokovni 
pregled. Evropska agencija za okolje bi 
morala po potrebi in skladno s svojim 
letnim delovnim programom pomagati 
Komisiji.

(19) Komisija bi morala zagotoviti 
zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših znanstvenih, tehničnih in 
socialno-ekonomskih ugotovitev, v kateri 
bo zastopano različno neodvisno strokovno 
znanje, svojo oceno pa pripraviti na 
podlagi ustreznih informacij, vključno z 
informacijami, ki so jih predložile in 
sporočile države članice, poročili Evropske 
agencije za okolje in najboljšimi 
razpoložljivimi znanstvenimi podatki, 
vključno s poročili Medvladnega panela za 
podnebne spremembe. Ker se je Komisija 
zavezala, da bo preučila, kako se lahko 
taksonomija EU uporablja v okviru 
evropskega zelenega dogovora v javnem 
sektorju, bi morala ocena vključevati 
informacije o okoljsko trajnostnih naložbah 
Unije in držav članic v skladu z Uredbo 
(EU) 2020/... [uredbo o taksonomiji], ko so 
te informacije na voljo. Komisija bi morala 
uporabljati evropsko statistiko in podatke, 
kadar so na voljo, ter zagotoviti strokovni 
pregled. Evropska agencija za okolje bi 
morala po potrebi in skladno s svojim 
letnim delovnim programom pomagati 
Komisiji. Komisija bo državam članicam 
pomagala pri zbiranju zanesljivih, 
doslednih in primerljivih podatkov.

Or. es

Predlog spremembe 160
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, 
Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(19) Komisija bi morala zagotoviti 
zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših znanstvenih, tehničnih in 
socialno-ekonomskih ugotovitev, v kateri 
bo zastopano različno neodvisno strokovno 
znanje, svojo oceno pa pripraviti na 
podlagi ustreznih informacij, vključno z 
informacijami, ki so jih predložile in 
sporočile države članice, poročili Evropske 
agencije za okolje in najboljšimi 
razpoložljivimi znanstvenimi podatki, 
vključno s poročili Medvladnega panela za 
podnebne spremembe. Ker se je Komisija 
zavezala, da bo preučila, kako se lahko 
taksonomija EU uporablja v okviru 
evropskega zelenega dogovora v javnem 
sektorju, bi morala ocena vključevati 
informacije o okoljsko trajnostnih naložbah 
Unije in držav članic v skladu z Uredbo 
(EU) 2020/... [uredbo o taksonomiji], ko so 
te informacije na voljo. Komisija bi morala 
uporabljati evropsko statistiko in podatke, 
kadar so na voljo, ter zagotoviti strokovni 
pregled. Evropska agencija za okolje bi 
morala po potrebi in skladno s svojim 
letnim delovnim programom pomagati 
Komisiji.

(19) Komisija bi morala zagotoviti 
zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših znanstvenih, tehničnih in 
socialno-ekonomskih ugotovitev, v kateri 
bo zastopano različno neodvisno strokovno 
znanje, svojo oceno pa pripraviti na 
podlagi ustreznih informacij, vključno z 
informacijami, ki so jih predložile in 
sporočile države članice, poročili Evropske 
agencije za okolje in najboljšimi 
razpoložljivimi znanstvenimi podatki, 
vključno s poročili Medvladnega panela za 
podnebne spremembe in najnovejšim 
pregledom stanja v skladu s členom 14 
Pariškega sporazuma in Okvirno 
konvencijo Združenih narodov o 
spremembi podnebja. Ker se je Komisija 
zavezala, da bo preučila, kako se lahko 
taksonomija EU uporablja v okviru 
evropskega zelenega dogovora v javnem 
sektorju, bi morala ocena vključevati 
informacije o okoljsko trajnostnih naložbah 
Unije in držav članic v skladu z Uredbo 
(EU) 2020/... [uredbo o taksonomiji], ko so 
te informacije na voljo. Komisija bi morala 
uporabljati evropsko in svetovno statistiko 
in podatke, kadar so na voljo, ter zagotoviti 
strokovni pregled. Evropska agencija za 
okolje bi morala po potrebi in skladno s 
svojim letnim delovnim programom 
pomagati Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 161
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Komisija bi morala zagotoviti (19) Komisija bi morala zagotoviti 
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zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših znanstvenih, tehničnih in 
socialno-ekonomskih ugotovitev, v kateri 
bo zastopano različno neodvisno strokovno 
znanje, svojo oceno pa pripraviti na 
podlagi ustreznih informacij, vključno z 
informacijami, ki so jih predložile in 
sporočile države članice, poročili Evropske 
agencije za okolje in najboljšimi 
razpoložljivimi znanstvenimi podatki, 
vključno s poročili Medvladnega panela za 
podnebne spremembe. Ker se je Komisija 
zavezala, da bo preučila, kako se lahko 
taksonomija EU uporablja v okviru 
evropskega zelenega dogovora v javnem 
sektorju, bi morala ocena vključevati 
informacije o okoljsko trajnostnih naložbah 
Unije in držav članic v skladu z Uredbo 
(EU) 2020/... [uredbo o taksonomiji], ko so 
te informacije na voljo. Komisija bi morala 
uporabljati evropsko statistiko in podatke, 
kadar so na voljo, ter zagotoviti strokovni 
pregled. Evropska agencija za okolje bi 
morala po potrebi in skladno s svojim 
letnim delovnim programom pomagati 
Komisiji.

zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših znanstvenih, tehničnih in 
socialno-ekonomskih ugotovitev, v kateri 
bo zastopano različno neodvisno strokovno 
znanje, svojo oceno pa pripraviti na 
podlagi ustreznih informacij, vključno z 
informacijami, ki so jih predložile in 
sporočile države članice, poročili Evropske 
agencije za okolje in najboljšimi 
razpoložljivimi znanstvenimi podatki, 
vključno s poročili Medvladnega panela za 
podnebne spremembe in Evropskega 
panela za podnebne spremembe (EPCC). 
Ker se je Komisija zavezala, da bo 
preučila, kako se lahko taksonomija EU 
uporablja v okviru evropskega zelenega 
dogovora v javnem sektorju, bi morala 
ocena vključevati informacije o okoljsko 
trajnostnih naložbah Unije in držav članic 
v skladu z Uredbo (EU) 2020/... [uredbo o 
taksonomiji], ko so te informacije na voljo. 
Komisija bi morala uporabljati evropsko 
statistiko in podatke, kadar so na voljo, ter 
zagotoviti strokovni pregled. Evropska 
agencija za okolje bi morala po potrebi in 
skladno s svojim letnim delovnim 
programom pomagati Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 162
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Ker bo za prehod na podnebno 
nevtralnost potrebna mobilizacija 
obsežnih naložb, se bodo z določitvijo 
ogljičnega proračuna Unije (skupne 
emisije CO2) natančneje pojasnili 
podnebni cilji ter izboljšala predvidljivost 
za različne deležnike in vlagatelje.

Or. en
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Predlog spremembe 163
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ker imajo državljani in skupnosti 
pomembno vlogo pri spodbujanju prehoda 
na podnebno nevtralnost, bi bilo treba 
spodbujati močno javno in družbeno 
angažiranost na področju podnebnih 
ukrepov. Komisija bi zato morala 
sodelovati z vsemi deli družbe, da bi jim 
omogočila, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe, vključno z uvedbo 
evropskega podnebnega pakta.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 164
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ker imajo državljani in skupnosti 
pomembno vlogo pri spodbujanju prehoda 
na podnebno nevtralnost, bi bilo treba 
spodbujati močno javno in družbeno 
angažiranost na področju podnebnih 
ukrepov. Komisija bi zato morala 
sodelovati z vsemi deli družbe, da bi jim 
omogočila, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe, vključno z uvedbo 
evropskega podnebnega pakta.

(20) Ker imajo državljani in skupnosti 
pomembno vlogo pri spodbujanju prehoda 
na podnebno nevtralnost, bi bilo treba 
spodbujati močno javno in družbeno 
angažiranost na področju podnebnih 
ukrepov na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni. Komisija bi zato morala 
sodelovati z vsemi deli družbe in deležniki, 
vključno s sindikati, akademskimi in 
raziskovalnimi organizacijami ter 
industrijo, da bi jim omogočila, da 
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sprejmejo ukrepe za pravično, podnebno 
nevtralno družbo, odporno na podnebne 
spremembe, vključno z uvedbo evropskega 
podnebnega pakta.

Or. en

Predlog spremembe 165
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci, vlagatelji in 
potrošniki, za zagotovitev trajnega 
prehoda na podnebno nevtralnost in 
postopnega zmanjšanja ter v pomoč pri 
oceni skladnosti ukrepov in napredka pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
da se določi krivulja za doseganje neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov v Uniji 
do leta 2050. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje37 Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.

črtano

_________________
37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
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Or. en

Predlog spremembe 166
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci, vlagatelji in 
potrošniki, za zagotovitev trajnega 
prehoda na podnebno nevtralnost in 
postopnega zmanjšanja ter v pomoč pri 
oceni skladnosti ukrepov in napredka pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
da se določi krivulja za doseganje neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov v Uniji 
do leta 2050. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje37 Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.

črtano

_________________
37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en



AM\1206925SL.docx 91/177 PE653.722v01-00

SL

Predlog spremembe 167
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci, vlagatelji in 
potrošniki, za zagotovitev trajnega 
prehoda na podnebno nevtralnost in 
postopnega zmanjšanja ter v pomoč pri 
oceni skladnosti ukrepov in napredka pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
da se določi krivulja za doseganje neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov v Uniji 
do leta 2050. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje37 Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.

črtano

_________________
37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 168
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Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci, vlagatelji in 
potrošniki, za zagotovitev trajnega prehoda 
na podnebno nevtralnost in postopnega 
zmanjšanja ter v pomoč pri oceni 
skladnosti ukrepov in napredka pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
da se določi krivulja za doseganje neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov v Uniji 
do leta 2050. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje37 Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci in sindikati, 
vlagatelji in potrošniki, za zagotovitev 
trajnega prehoda na podnebno nevtralnost 
in postopnega zmanjšanja ter v pomoč pri 
oceni skladnosti ukrepov in napredka pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti bi 
morala Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predložiti zakonodajni predlog o 
krivulji za doseganje neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov v Uniji najpozneje do 
leta 2050.

_________________
37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 169
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
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Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci, vlagatelji in 
potrošniki, za zagotovitev trajnega prehoda 
na podnebno nevtralnost in postopnega 
zmanjšanja ter v pomoč pri oceni 
skladnosti ukrepov in napredka pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
da se določi krivulja za doseganje neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov v Uniji 
do leta 2050. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje37 Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci, sindikati, 
vlagatelji in potrošniki, za zagotovitev 
trajnega prehoda na podnebno nevtralnost 
in postopnega zmanjšanja ter v pomoč pri 
oceni skladnosti ukrepov in napredka pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti bi 
morala Komisija upoštevati nasvete 
Evropskega panela za podnebne 
spremembe (EPCC), oceniti možnosti za 
strukturo in zasnovo krivulje za doseganje 
neto ničelnih emisij toplogrednih plinov v 
Uniji najpozneje do leta 2050 ter 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti ustrezne zakonodajne predloge.

_________________
37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 170
Michael Bloss
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci, vlagatelji in 
potrošniki, za zagotovitev trajnega prehoda 
na podnebno nevtralnost in postopnega 
zmanjšanja ter v pomoč pri oceni 
skladnosti ukrepov in napredka pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
da se določi krivulja za doseganje neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov v Uniji 
do leta 2050. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje37 Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci, vlagatelji in 
potrošniki, za zagotovitev trajnega prehoda 
na neto ničelne emisije toplogrednih 
plinov in postopnega zmanjšanja ter v 
pomoč pri oceni skladnosti ukrepov in 
napredka pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti bi morala Komisija predlagati 
krivuljoza doseganje podnebnega cilja za 
leto 2030 in neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov v Uniji, ki bi jo 
Evropski parlament in Svet sprejela v 
okviru rednega zakonodajnega postopka. 
V okviru zagotavljanja predvidljivosti in 
zaupanja je zlasti pomembno, da Komisija 
redno sprejema časovni načrt Unije, v 
katerem je navedeno, kako hitro bi lahko 
vsi in posamezni sektorji gospodarstva 
zmanjšali svoje emisije v skladu s ciljem 
za leto 2030 in ciljem neto ničelnih emisij. 
Ta časovni načrt Unije bi moral biti 
usklajen z zgoraj opisano krivuljo za 
Unijo.

_________________
37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 171
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V skladu z zavezanostjo Komisije 
načelom o boljši pripravi zakonodaje bi si 
bilo treba prizadevati za skladnost 
instrumentov Unije v zvezi z zmanjšanjem 
emisij toplogrednih plinov. Sistem 
merjenja napredka pri doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti ter skladnosti 
sprejetih ukrepov s tem ciljem bi moral 
temeljiti na okviru upravljanja iz Uredbe 
(EU) 2018/1999 in biti skladen z njim. 
Zlasti bi bilo treba sistem rednega 
poročanja ter sosledje ocen in ukrepov 
Komisije na podlagi poročanja uskladiti z 
zahtevami za predložitev informacij in 
poročil držav članic iz Uredbe (EU) 
2018/1999. Uredbo (EU) 2018/1999 bi 
bilo zato treba spremeniti, da se v ustrezne 
določbe vključi cilj podnebne nevtralnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 172
Markus Buchheit, Guido Reil

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Podnebne spremembe so že po 
definiciji čezmejni izziv in potrebno je 
usklajeno ukrepanje na ravni Unije, da bi 
lahko učinkovito dopolnili in okrepili 
nacionalne politike. Ker cilja te uredbe 
(doseči podnebno nevtralnost v Uniji do 
leta 2050) ne morejo zadovoljivo doseči 
same države članice, temveč se ta cilj 
zaradi obsega in učinkov lažje doseže na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenih ciljev –

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 173
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Dobro delujoč notranji trg je 
pomemben sestavni del energetskega 
prehoda in bo prispeval k njegovi finančni 
vzdržnosti. Zato je treba v večletnem 
finančnem okviru (vseevropska omrežja z 
instrumentom za povezovanje Evrope) 
dati prednost razvoju omrežij za električno 
energijo in plin. Programi za okrevanje po 
krizi zaradi COVID-19 morajo prav tako 
podpirati razvoj nadnacionalnih 
energetskih omrežij. Potrebni so 
učinkoviti in hitri postopki odločanja za 
podpiranje razvoja nadnacionalnih 
omrežij, zlasti pri v prihodnost usmerjeni 
in z vodikom združljivi plinski 
infrastrukturi.

Or. en

Predlog spremembe 174
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Povsem učinkovita podnebna 
politika Unije bi morala obravnavati 
selitev virov CO2 ter razviti ustrezna 
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orodja in mehanizme za spoprijemanje z 
morebitno selitvijo virov CO2, tudi za 
spodbujanje standardov Unije in vodilnih 
podjetij v industriji.

Or. en

Predlog spremembe 175
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Podnebne politike in zakonodajni 
okvir EU bi morali spodbujati 
pogozdovanje in trajnostno gospodarjenje 
z gozdovi po vsej Uniji, z izmenjavo 
najboljših praks, industrijskega znanja in 
inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 176
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Podnebni odtis potrošnje Unije je 
ključno orodje, ki ga je treba razviti za 
izboljšanje splošne skladnosti podnebnih 
ciljev Unije.

Or. en

Predlog spremembe 177
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
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Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Evropska zavezništva, zlasti na 
področju baterij in vodika, so izjemno 
pomembna: če se usklajujejo na evropski 
ravni, ponujajo odlične priložnosti za 
procese regionalnega okrevanja po krizi 
zaradi COVID-19 in uspešne strukturne 
spremembe. Zakonske zahteve morajo 
oblikovati okvir za inovacije na področju 
podnebju prijazne mobilnosti in 
proizvodnje energije. Takšna zavezništva 
bi morala prejeti ustrezno podporo in 
finančna sredstva ter bi morala biti del 
prihodnje zunanje in sosedske politike, pa 
tudi trgovinskih sporazumov.

Or. en

Predlog spremembe 178
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Popolnoma učinkovita podnebna 
politika Unije bi morala obravnavati 
selitev virov CO2 in razviti ustrezna 
orodja, kot je mehanizem za ogljično 
prilagoditev na mejah, za spoprijemanje z 
njo ter zaščititi naše standarde in vodilna 
podjetja v naši industriji.

Or. en

Predlog spremembe 179
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja okvir za trajno in 
postopno zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov ter povečanje 
odvzemov po naravnih ali drugih ponorih 
v Uniji.

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Ta direktiva je namenjena spodbujanju 
potrebnega prehoda na smotrno okoljsko 
politiko. V ta namen morajo države 
članice in institucije EU pregledati vse 
obstoječe politike in razpravljati o njih ter 
jih po potrebi prilagoditi. Pri sprejemanju 
ukrepov za varstvo okolja in prilagoditev 
podnebnim spremembam na nacionalni 
ravni in ravni Unije bi morali države 
članice ter Evropski parlament, Svet in 
Komisija posebno pozornost nameniti 
srednje- in dolgoročnim socialno-
ekonomskim posledicam krize zaradi 
COVID-19, dobrobiti državljanov, blaginji 
družbe in konkurenčnosti gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 180
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja okvir za trajno in 
postopno zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov ter povečanje odvzemov po 
naravnih ali drugih ponorih v Uniji.

Ta uredba vzpostavlja splošni pravni 
okvir, ki zajema vso zakonodajo in 
predpise, sedanje in prihodnje, za trajno in 
hitro zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov, povečanje odvzemov po naravnih 
ali drugih ponorih v Uniji ter splošno 
razogljičenje Unije, kar bo prispevalo k 
zavezujočemu cilju podnebne nevtralnosti 
v Uniji najpozneje do leta 2050 v skladu z 
dolgoročnimi cilji glede temperature iz 
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člena 2 Pariškega sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 181
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja okvir za trajno in 
postopno zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov ter povečanje odvzemov po 
naravnih ali drugih ponorih v Uniji.

Ta uredba vzpostavlja okvir za hitro in 
trajno zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov ter povečanje odvzemov po 
naravnih ponorih v Uniji, kar je v skladu z 
dolgoročnimi cilji glede temperature iz 
člena 2 Pariškega sporazuma, in 
zagotavlja okvir za doseganje napredka 
pri uresničevanju globalnega cilja 
prilagajanja iz člena 7 Pariškega 
sporazuma.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe združuje prva dva odstavka predloga Komisije v enega.

Predlog spremembe 182
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja okvir za trajno in 
postopno zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov ter povečanje odvzemov po 
naravnih ali drugih ponorih v Uniji.

Ta uredba vzpostavlja okvir za trajno in 
postopno zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov na prvem mestu ter povečanje 
odvzemov po naravnih ponorih v Uniji in 
vseh državah članicah na drugem mestu.

Or. es
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Predlog spremembe 183
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej uredbi se podnebne spremembe 
priznavajo kot skupni izziv, ki zahteva 
skupne rešitve, temelječe na poštenem in 
pravičnem prehodu. V duhu pravičnosti 
vsakdo prispeva k spoprijemanju s tem 
izzivom, pri čemer največji onesnaževalci 
prispevajo največ.

Or. en

Predlog spremembe 184
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji do leta 2050, kar je v 
skladu z dolgoročnim ciljem glede 
temperature iz člena 2 Pariškega 
sporazuma, in zagotavlja okvir za 
doseganje napredka pri uresničevanju 
globalnega cilja prilagajanja iz člena 7 
Pariškega sporazuma.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek predloga Komisije je bil združen s prvim odstavkom.
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Predlog spremembe 185
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji do leta 2050, kar je v 
skladu z dolgoročnim ciljem glede 
temperature iz člena 2 Pariškega 
sporazuma, in zagotavlja okvir za 
doseganje napredka pri uresničevanju 
globalnega cilja prilagajanja iz člena 7 
Pariškega sporazuma.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 186
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia 
Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji do leta 2050, kar je v 
skladu z dolgoročnim ciljem glede 
temperature iz člena 2 Pariškega 
sporazuma, in zagotavlja okvir za 
doseganje napredka pri uresničevanju 
globalnega cilja prilagajanja iz člena 7 
Pariškega sporazuma.

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji najpozneje do leta 
2050, kar je v skladu z dolgoročnimi cilji 
glede temperature iz člena 2 Pariškega 
sporazuma, in zagotavlja okvir za 
doseganje napredka pri uresničevanju 
globalnega cilja prilagajanja iz člena 7 
Pariškega sporazuma, ob upoštevanju 
zahtev po pravičnem prehodu delovne sile 
ter zagotavljanju dostojnega dela in 
kakovostnih delovnih mest, kot so 
navedene v preambuli Pariškega 
sporazuma.
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Or. en

Predlog spremembe 187
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji do leta 2050, kar je v 
skladu z dolgoročnim ciljem glede 
temperature iz člena 2 Pariškega 
sporazuma, in zagotavlja okvir za 
doseganje napredka pri uresničevanju 
globalnega cilja prilagajanja iz člena 7 
Pariškega sporazuma.

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji in vseh državah 
članicah najpozneje do leta 2050, kar je v 
skladu z dolgoročnimi cilji glede 
temperature iz člena 2 Pariškega 
sporazuma, in zagotavlja okvir za 
doseganje napredka pri uresničevanju 
globalnega cilja prilagajanja iz člena 7 
Pariškega sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 188
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji do leta 2050, kar je v 
skladu z dolgoročnim ciljem glede 
temperature iz člena 2 Pariškega 
sporazuma, in zagotavlja okvir za 
doseganje napredka pri uresničevanju 
globalnega cilja prilagajanja iz člena 7 
Pariškega sporazuma.

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji in vseh državah 
članicah do leta 2050, kar je v skladu z 
dolgoročnim ciljem glede temperature iz 
člena 2 Pariškega sporazuma, in zagotavlja 
okvir za doseganje napredka pri 
uresničevanju globalnega cilja prilagajanja 
iz člena 7 Pariškega sporazuma.

Or. es

Predlog spremembe 189
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Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji do leta 2050, kar je v 
skladu z dolgoročnim ciljem glede 
temperature iz člena 2 Pariškega 
sporazuma, in zagotavlja okvir za 
doseganje napredka pri uresničevanju 
globalnega cilja prilagajanja iz člena 7 
Pariškega sporazuma.

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti na ravni EU do leta 2050, kar 
je v skladu z dolgoročnimi cilji glede 
temperature iz člena 2 Pariškega 
sporazuma, in zagotavlja okvir za 
doseganje napredka pri uresničevanju 
globalnega cilja prilagajanja iz člena 7 
Pariškega sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 190
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za antropogene 
emisije in odvzeme toplogrednih plinov iz 
dela 2 Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1999 
po naravnih ali drugih ponorih.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 191
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za antropogene Ta uredba se uporablja za antropogene 
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emisije in odvzeme toplogrednih plinov iz 
dela 2 Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1999 
po naravnih ali drugih ponorih.

emisije in odvzeme toplogrednih plinov iz 
dela 2 Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1999 
po naravnih ponorih.

Or. en

Predlog spremembe 192
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za antropogene 
emisije in odvzeme toplogrednih plinov iz 
dela 2 Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1999 
po naravnih ali drugih ponorih.

Ta uredba se uporablja za antropogene 
emisije in odvzeme toplogrednih plinov iz 
dela 2 Priloge V k Uredbi (EU) 2018/1999 
po naravnih ponorih.

Or. es

Predlog spremembe 193
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Opredelitev pojma

„Podnebna nevtralnost“ pomeni neto 
ničelne emisije toplogrednih plinov v 
Uniji, da se vzpostavi ravnovesje med 
antropogenimi emisijami iz virov znotraj 
Unije in odvzemi po naravnih ponorih 
toplogrednih plinov v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 194
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Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog uredbe
Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 Cilj podnebne nevtralnosti 2 Ponovna ocena ciljev okoljske in 
podnebne politike

Or. en

Predlog spremembe 195
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 Cilj podnebne nevtralnosti 2 Cilj podnebne nevtralnosti in 
vmesni cilji

Or. en

Predlog spremembe 196
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije in odvzemi toplogrednih 
plinov po vsej Uniji, ki jih ureja 
zakonodaja Unije, se uravnotežijo 
najpozneje do leta 2050, s čimer se do tega 
datuma emisije zmanjšajo na ničelno 
stopnjo.

1. Politike držav članic in institucij 
EU se že nekaj časa osredotočajo zgolj na 
največje možno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v okviru „podnebne 
politike“, ki bi jo bilo mogoče opisati kot 
pretežno ideološko, kar se doseže zlasti z 
gospodarskimi posegi v svobodnem 
tržnem gospodarstvu in politiko prepovedi. 
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Vse večji poudarek je na ciljih za izjemno 
zmanjšanje emisij, ki jih ni mogoče niti 
znanstveno utemeljiti niti ne morejo 
upoštevati ekonomskih predpostavk, 
potrebnih za kakršne koli zaščitne ukrepe. 
Varstvo okolja je mogoče le v svobodni 
družbi, ki zagotavlja tehnično zmožnost za 
inovacije in potrebno gospodarsko 
uspešnost za njegovo izvedljivost. Vse 
pogosteje pa se niti okoljskim vidikom ne 
namenja dovolj pozornosti; na primer 
kadar se okoljska škoda, ki jo povzroča 
izkopavanje surovin za baterije za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
ki so jo doslej spodbujale politike, prenese 
na neevropske države. Zato je ključno, ne 
le zaradi pandemije COVID-19, ki 
ustvarja pritisk brez primere na naše 
gospodarstvo, da institucije in države 
članice EU pregledajo vse obstoječe 
politike in razpravljajo o njih ter jih po 
potrebi prilagodijo. To vključuje zlasti 
zgoraj navedene predpise EU, in sicer 
Direktivo 2003/87/ES (trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov), 
Uredbo (EU) 2018/842 (nacionalni cilji za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov), 
Uredbo (EU) 2018/841 (kompenzacija 
emisij toplogrednih plinov) in Uredbo 
(EU) 2018/1999 (sistem upravljanja 
energetske unije in varstva podnebja) ter, 
na nižji ravni, Direktivo 2012/27/EU 
(energetska učinkovitost), Direktivo (EU) 
2018/2001 (uporaba energije iz 
obnovljivih virov) in Direktivo 
2010/31/EU (energetska učinkovitost 
stavb), po potrebi pa tudi druge predpise 
EU. V središču prihodnje politike mora 
biti prilagajanje sedanjim naravnim 
podnebnim spremembam, katerih vzroke 
bi morali nadalje raziskati neodvisni 
znanstveniki.

Or. en

Predlog spremembe 197
Michael Bloss
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije in odvzemi toplogrednih 
plinov po vsej Uniji, ki jih ureja 
zakonodaja Unije, se uravnotežijo 
najpozneje do leta 2050, s čimer se do tega 
datuma emisije zmanjšajo na ničelno 
stopnjo.

1. Zmanjšanje emisij plinov in 
okrepitev odvzemov s ponori po vsej Uniji, 
ki ju ureja zakonodaja Unije, se 
uravnotežita najpozneje do leta 2040, s 
čimer se v Uniji najpozneje do tega datuma 
dosežejo neto ničelne emisije, pozneje pa 
negativne emisije.

Or. en

Predlog spremembe 198
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije in odvzemi toplogrednih 
plinov po vsej Uniji, ki jih ureja 
zakonodaja Unije, se uravnotežijo 
najpozneje do leta 2050, s čimer se do tega 
datuma emisije zmanjšajo na ničelno 
stopnjo.

1. Emisije in odvzemi toplogrednih 
plinov po vsej Uniji, ki jih ureja 
zakonodaja Unije, se v Uniji uravnotežijo 
čim prej in najpozneje do leta 2050, s 
čimer se do tega datuma emisije zmanjšajo 
na ničelno stopnjo. Vsaka država članica 
najpozneje do leta 2050 doseže neto 
ničelne emisije. Po tem datumu odvzemi 
toplogrednih plinov presegajo emisije.

Or. en

Predlog spremembe 199
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije in odvzemi toplogrednih 
plinov po vsej Uniji, ki jih ureja 
zakonodaja Unije, se uravnotežijo 
najpozneje do leta 2050, s čimer se do tega 
datuma emisije zmanjšajo na ničelno 
stopnjo.

1. Emisije in odvzemi toplogrednih 
plinov po vsej Uniji, ki jih ureja 
zakonodaja Unije, se v Uniji uravnotežijo 
najpozneje do leta 2050, s čimer se do tega 
datuma emisije zmanjšajo na ničelno 
stopnjo. Vsaka država članica najpozneje 
do leta 2050 doseže neto ničelne emisije.

Or. en

Predlog spremembe 200
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije in odvzemi toplogrednih 
plinov po vsej Uniji, ki jih ureja 
zakonodaja Unije, se uravnotežijo 
najpozneje do leta 2050, s čimer se do tega 
datuma emisije zmanjšajo na ničelno 
stopnjo.

1. Emisije in odvzemi toplogrednih 
plinov po vsej Uniji, ki jih ureja 
zakonodaja Unije, se uravnotežijo 
najpozneje do leta 2050, s čimer se do tega 
datuma emisije Unije in držav članic 
zmanjšajo na ničelno stopnjo.

Or. es

Predlog spremembe 201
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Od 1. januarja 2051 v Uniji in 
vseh državah članicah odvzemi 
toplogrednih plinov presegajo emisije.

Or. en
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Predlog spremembe 202
Miriam Dalli, Dan Nica

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti 
in solidarnosti med državami članicami.

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnega 
časovnega načrta za trajnostne 
spremembe, ki temelji na pravičnem 
prehodu, pri katerem se upoštevajo 
izhodišča držav članic, razlike, s katerimi 
se bodo soočale pri prehodu glede na 
svoje glavne industrijske onesnaževalce, 
in razlike v velikosti ali geografski 
lokaciji. Ta časovni načrt zagotavlja 
socialno in ekonomsko zaščito ter 
solidarnost med državami članicami. 
Vključuje smernice o tem, kako lahko 
Unija kot celota doseže cilj zmanjšanja 
emisij do leta 2030. Vključuje tudi vmesne 
cilje glede emisij za leto 2040, ki temeljijo 
na pregledni in količinsko opredeljivi 
oceni učinka ter trdnem okviru 
upravljanja.

Or. en

Predlog spremembe 203
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami.

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, da se omogoči posamično in 
skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upoštevajo potreba po zmanjšanju 
uporabe fosilnih virov, socialni in 
ekonomski koheziji ter zaščiti ranljivih 
državljanov Unije, pomen spodbujanja 
pravičnosti, solidarnosti in pravičnega 
prehoda med državami članicami ter 
različna izhodišča držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 204
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami.

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, v 
skladu z načelom subsidiarnosti, da se 
omogoči skupno doseganje ciljev iz 
odstavka 1, pri čemer se upošteva pomen 
spodbujanja pravičnosti in solidarnosti med 
državami članicami. Poleg tega so države 
članice EU pozvane, naj ponovno ocenijo 
svoje zaveze v okviru Pariškega 
sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 205
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami.

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja 
gospodarskega razvoja, svetovne 
konkurenčnosti, pravičnosti in solidarnosti 
med državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 206
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami.

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja in 
uresničevanja pravičnosti, konkurenčnosti 
in solidarnosti med državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 207
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami.

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se v 
Uniji in vseh državah članicah omogoči 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
odstavka 1, pri čemer se upošteva pomen 
spodbujanja pravičnosti in solidarnosti med 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 208
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami.

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti, 
konkurenčnosti in solidarnosti med 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 209
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja neto 
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nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami.

ničelnih emisij iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 210
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija do leta 2023 razvije 
metodologijo za omogočanje izračuna 
potenciala odvzemov ogljika za blažitev 
podnebnih sprememb in na tej podlagi 
predlaga regulativni okvir z določitvijo 
ciljev glede odvzemov ter podrobno 
opredelitvijo pravil za certificiranje in 
izračunavanje količin odvzetega ogljika.

Or. en

Predlog spremembe 211
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
30. septembra 2020 pregleda cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 212
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
30. septembra 2020 pregleda cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

3. Ob upoštevanju cilja iz člena 2(1) 
se emisije toplogrednih plinov v celotnem 
gospodarstvu Unije zmanjšajo za najmanj 
65 % v primerjavi z letom 1990.

Or. en

Predlog spremembe 213
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
30. septembra 2020 pregleda cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in 

3. Ob upoštevanju cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) se za cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 določi 65-
odstotno zmanjšanje emisij v primerjavi z 
letom 1990.
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Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 214
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
30. septembra 2020 pregleda cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

3. Ob upoštevanju cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) se za cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 določi 
najmanj 55-odstotno zmanjšanje emisij v 
primerjavi z letom 1990.

Or. en

Predlog spremembe 215
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
30. septembra 2020 pregleda cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 

3. Ob upoštevanju cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) se cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 poveča na 
najmanj 55-odstotno zmanjšanje emisij v 
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možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

primerjavi z letom 1990.

Or. en

Predlog spremembe 216
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
30. septembra 2020 pregleda cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

3. Komisija glede na ponovno oceno 
iz člena 2(1) do 30. septembra 2021 
pregleda cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja iz člena 2(11) Uredbe 
(EU) 2018/1999. Poleg tega bi morala 
Komisija preučiti, v kolikšni meri Uredba 
(EU) 2018/1999 vpliva na gospodarstva 
držav članic EU, in po potrebi pripraviti 
predloge za prilagoditev te uredbe, tako da 
bi spoštovala suverenost držav članic, te 
pa bi lahko ponovno sprejemale ukrepe za 
izvajanje smotrne okoljske politike, ki bi 
varovala okolje za ljudi, ščitila njihovo 
zdravje in hkrati omogočala gospodarski 
razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 217
Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju cilja 3. Komisija ob upoštevanju cilja 
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podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
30. septembra 2020 pregleda cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu.

podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
30. septembra 2020 pregleda cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij za 70 % v primerjavi z 
letom 1990. Če bo Komisija menila, da je 
treba navedeni cilj spremeniti, bo po 
potrebi predložila predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 218
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
30. septembra 2020 pregleda cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu.

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) in 
pandemije COVID-19 pregleda cilj Unije 
za leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 % v primerjavi z 
letom 1990. Pregled temelji na temeljiti 
oceni učinka, razčlenjeni po državah 
članicah, ob upoštevanju vpliva 
pandemije COVID-19 na evropsko 
gospodarstvo in gospodinjstva, vpliva 
brexita in morebitnega socialnega vpliva 
prihodnjih ukrepov. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu 
ter opredelila, kako lahko uporaba 
mednarodnih tržnih mehanizmov prispeva 
k stroškovno učinkovitemu doseganju 
ciljev EU in držav članic. Komisija bi si 
morala hkrati prizadevati tudi za razvoj 
metodologije za izračun emisij v celotnem 
življenjskem ciklu za nekatere proizvode. 
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Pri zmanjševanju emisij bi bilo treba 
upoštevati prispevek projektov v tretjih 
državah, medtem ko bi se bilo treba 
dvojnemu štetju strogo izogibati in 
vključiti jasno dokumentacijo.

Or. en

Predlog spremembe 219
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
30. septembra 2020 pregleda cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
decembra 2020 pregleda cilj Unije za leto 
2030 na področju podnebja iz člena 2(11) 
Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030. Pregled 
temelji na celoviti študiji, v kateri se 
upošteva vpliv na gospodarstvo, družbo, 
podnebje in politiko. Če bo Komisija 
menila, da je treba predlagati nov cilj za 
leto 2030 na področju podnebja, bo 
predložila ustrezne predloge za 
spremembo uredb 2018/1999 in 2018/842.

Or. en

Predlog spremembe 220
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. S to uredbo se pred 
30. junijem 2021 ustanovi neodvisni 
Evropski panel za podnebne spremembe 
(EPCC) kot organ, pristojen za 
ocenjevanje politik na področju 
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podnebnih sprememb in pripravo 
priporočil v zvezi z njimi. EPCC spremlja 
in ocenjuje napredek pri doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti do leta 2050 za 
Unijo ter vmesnih ciljev za leti 2030 in 
2040. Komisija nasvete in priporočila 
EPPC javno objavi ter te ugotovitve v 
šestih mesecih od objave predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
ministrov. Predloži tudi vsa priporočila 
panela in pojasnilo, kako je njegove 
nasvete upoštevala, ali ustrezno 
utemeljeno pojasnilo, zakaj tega ni storila.

Or. en

Predlog spremembe 221
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija do 30. junija 2021 
oblikuje kazalnik za spremljanje razvoja 
zmanjševanja podnebnega odtisa Unije na 
podlagi podatkov, ki jih zagotovi Evropska 
agencija za okolje. Do 30. junija 2023 
oceni podnebni odtis Unije in predloži 
predloge za njegovo zmanjšanje, tako da 
bi bil do leta 2030 skladen s cilji glede 
temperature iz Pariškega sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 222
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, črtano
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kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), 
ter razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

Or. en

Predlog spremembe 223
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), 
ter razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 224
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 

4. Komisija do decembra 2021 oceni, 
ali bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
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Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči izpolnitev revidiranega cilja 
za leto 2030 iz člena 2(3) in doseže cilj 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
sprejme potrebne ukrepe, vključno s 
sprejetjem zakonodajnih predlogov, v 
skladu s Pogodbama. Ti ukrepi 
zagotavljajo varstvo okolja in pravično 
porazdelitev bremena v sektorjih, ki 
prispevajo k podnebni nevtralnosti Unije. 
Komisija predvsem oceni možnosti za 
uskladitev emisij iz letalskega in 
pomorskega prometa s ciljem za leto 2030 
in ciljem glede podnebne nevtralnosti do 
leta 2050, da bi najpozneje do leta 2050 
neto emisije v teh dveh sektorjih zmanjšali 
na nič, in pripravi ustrezne zakonodajne 
predloge.

Or. en

Predlog spremembe 225
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), 
ter razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

4. Da bi dosegla cilj neto ničelnih 
emisij iz odstavka 1, Komisija do 30. junija 
2021 oceni, kako bi bilo treba spremeniti 
vso zakonodajo Unije, ki je pomembna za 
izpolnitev podnebnega cilja Unije za leto 
2030 iz odstavka 3. Oceni Komisije se 
priložijo ustrezni zakonodajni predlogi.

Ocena iz tega odstavka vključuje 
doseganje zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za najmanj 55 do 65 % v primerjavi 
z letom 1990.

Or. en



AM\1206925SL.docx 123/177 PE653.722v01-00

SL

Predlog spremembe 226
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 % 
v primerjavi z letom 1990 in doseže cilj 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama. 
Komisija pri ocenjevanju potrebe po 
sprejetju novega zakonodajnega predloga 
za spremembo obstoječe zakonodaje in 
politik upošteva regulativno skladnost in 
stabilnost za ohranjanje ugodnega okolja 
za naložbe, primerne za prihodnost.

Or. en

Predlog spremembe 227
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 % 
v primerjavi z letom 1990 in doseže cilj 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama. Pri 
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ocenjevanju se upošteva povečanje 
obstoječih kompenzacijskih mehanizmov 
za države članice z nižjimi dohodki 
sorazmerno s povečanim bremenom, 
povezanim z večjimi podnebnimi cilji.

Or. en

Predlog spremembe 228
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij za 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno z določitvijo specifičnih in 
postopno vse večjih ciljev glede odvzemov 
ter s sprejetjem drugih zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

Or. en

Predlog spremembe 229
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči doseganje cilja na področju 
podnebja za leto 2030, določenega v 
skladu z odstavkom 3, in doseže cilj 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
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vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

Or. en

Predlog spremembe 230
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje podnebnega cilja Unije 
za leto 2030, da se omogoči zmanjšanje 
emisij za najmanj 55 % v primerjavi z 
letom 1990 in doseže cilj podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1), ter razmisli o 
sprejetju potrebnih ukrepov, vključno s 
sprejetjem zakonodajnih predlogov, v 
skladu s Pogodbama.

Or. en

Predlog spremembe 231
Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij za 70 % v 
primerjavi z letom 1990 in doseže cilj 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.
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Or. en

Predlog spremembe 232
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij za 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
sprejmejo potrebni ukrepi, vključno s 
sprejetjem zakonodajnih predlogov, v 
skladu s Pogodbama.

Or. es

Predlog spremembe 233
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija do 31. maja 2023 v 
skladu s ciljem podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) in po podrobni oceni učinka 
preuči možnosti za določitev podnebnega 
cilja Unije za leto 2040 za zmanjšanje 
emisij v primerjavi z letom 1990 ter po 
potrebi oblikuje predloge za Evropski 
parlament in Svet. Pri preučitvi možnosti 
za podnebni cilj za leto 2040 Komisija 
upošteva merila iz člena 3(3). V oceni 
učinka se presodi, kako bi bilo treba 
spremeniti vso zakonodajo Unije, ki je 
povezana z doseganjem tega cilja.
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Or. en

Predlog spremembe 234
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija do 30. septembra 2025 v 
skladu s ciljem podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) in po temeljiti oceni učinka 
preuči možnosti za določitev podnebnega 
cilja Unije za leto 2040 za zmanjšanje 
emisij ter po potrebi oblikuje predloge za 
Evropski parlament in Svet. Pri preučitvi 
možnosti za podnebni cilj za leto 2040 se 
Komisija posvetuje z EPCC in upošteva 
merila iz člena 3(3).

Or. en

Predlog spremembe 235
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija do 30. junija 2021 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu, v katerem oceni, kako bi bilo 
treba spremeniti vso ustrezno zakonodajo 
Unije za zagotovitev usklajenosti javnih in 
zasebnih financ s podnebnimi cilji Unije 
iz člena 2.
4b. Poročilo iz odstavka 4a vključuje 
oceno zakonodaje, ki je povezana s skladi 
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in instrumenti Unije, kar zadeva njeno 
usklajenost s podnebnimi cilji Unije iz 
člena 2 te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 236
András Gyürk, Edina Tóth, Hildegard Bentele

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za doseganje cilja zmanjšanja 
emisij do leta 2030 po vsej EU države 
članice dosežejo najmanj enako 
minimalno raven zmanjšanja emisij do 
leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990. Vsaka država članica sprejme 
nacionalni cilj glede zmanjšanja emisij, s 
čimer EU okrepi konvergenco prizadevanj 
držav članic za zmanjšanje emisij z 
namenom doseganja cilja podnebne 
nevtralnosti do leta 2050 na pravičnejši 
način in na podlagi bolj uravnotežene 
porazdelitve bremena med državami 
članicami.

Or. en

Predlog spremembe 237
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija do decembra 2025 
pripravi celovito študijo, v kateri upošteva 
vpliv na gospodarstvo, družbo, podnebje 
in politiko na ravni Unije na svetovni 
ravni. Če bo Komisija menila, da je treba 
predlagati nov cilj za leto 2030 na 
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področju podnebja, bo predložila ustrezne 
predloge za spremembo uredb 2018/1999 
in 2018/842 ter druge zakonodaje Unije, 
ki prispeva k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1).

Or. en

Predlog spremembe 238
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če se zakonodajni predlogi iz 
člena 2(4) nanašajo na sektorje, ki 
vplivajo na povezljivost držav članic in/ali 
regij, vključno z otoškimi in najbolj 
oddaljenimi, katerih zunanja mobilnost 
(potnikov in blaga) temelji izključno na 
zračnem in/ali pomorskem prometu, se 
upošteva razsežnost otoške narave, vpliv 
teh ukrepov pa se ustrezno oceni na 
podlagi teh meril.

Or. en

Predlog spremembe 239
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija pri ocenjevanju potrebe 
po sprejetju novega zakonodajnega 
predloga za spremembo obstoječe 
zakonodaje in politik upošteva regulativno 
skladnost in stabilnost za ohranjanje 
ugodnega okolja za naložbe, primerne za 
prihodnost.
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Or. en

Obrazložitev

Cilj podnebne nevtralnosti se lahko najbolje podpre s stabilnim okvirom politike, ki 
zagotavlja predvidljivo in pozitivno naložbeno okolje, ki omogoča nemoten in stroškovno 
učinkovit prehod na podnebno nevtralnost. S tem se zagotovi zavezanost industrije cilju za 
leto 2050.

Predlog spremembe 240
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Najpozneje 18 mesecev po 
sprejetju podnebnega cilja za leto 2040 
Komisija oceni, kako bi bilo treba 
spremeniti vso zakonodajo Unije, ki je 
povezana z doseganjem tega cilja, in 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

Or. en

Predlog spremembe 241
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Komisija do leta 2023 oblikuje 
regulativni okvir za certificiranje 
odvzemov ogljika ter podrobno opredeli 
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pravila za izračunavanje emisij po vsej 
Uniji in pravila za izračunavanje količin 
CO2, prenesenih prek meja in med 
sektorji.

Or. en

Predlog spremembe 242
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Sektorski časovni načrti za podnebno 

nevtralnost
1. Komisija do leta 2023 v skladu s skupno 
metodologijo pripravi časovne načrte za 
različne sektorje gospodarstva, da bi tem 
sektorjem pomagala prispevati k 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti 
najpozneje do leta 2050, kot je določen v 
členu 2(1).
2. Pri pripravi časovnih načrtov iz 
odstavka 1 Komisija tesno sodeluje z 
zadevnimi sektorji, industrijskimi 
združenji, podjetji, sindikati in 
akademskimi krogi, da določi, kako in do 
kdaj sektor lahko zmanjša svoje emisije 
skoraj na nič, ter opredeli ovire in 
priložnosti, pa tudi tehnološke rešitve, ki 
bi jih bilo treba razviti, in naložbe, ki bi 
bile potrebne v sektorju.
3. Sektorski časovni načrti iz odstavka 1 
zajemajo zmanjšanje emisij in povečanje 
odvzemov v posameznih sektorjih, pri 
čemer vključujejo vsaj sektorje, ki so 
navedeni v členu 15(4) Uredbe (EU) 
2018/1999, in vse druge sektorje, ki so 
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pomembni za prispevanje k doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti iz člena 2(1).
4. Pri pripravi časovnih načrtov Komisija 
upošteva vsaj naslednja merila:
(a) socialno-ekonomske učinke;
(b) stroškovno in ekonomsko učinkovitost;
(c) konkurenčnost sektorja v svetovnem 
gospodarstvu;
(d) konkurenčnost gospodarstva Unije;
(e) najboljše razpoložljive tehnologije;
(f) možnost za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v posameznih 
gospodarskih sektorjih, ki izraža njihov 
pričakovani prispevek k splošnemu cilju 
podnebne nevtralnosti;
(g) socialne, gospodarske in okoljske 
stroške neukrepanja ali nezadostnega 
ukrepanja;
(h) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;
(i) pravičnost in solidarnost med državami 
članicami in v njih;
(j) naložbene potrebe in priložnosti;
(k) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;
(l) mednarodni razvoj, prizadevanja za 
dosego dolgoročnih ciljev iz Pariškega 
sporazuma in doseženi napredek pri tem 
ter končni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi 
podnebja;
(m) najboljše razpoložljive in najnovejše 
znanstvene dokaze, vključno z 
najnovejšimi poročili Evropskega panela 
za podnebne spremembe (EPCC) in 
Medvladnega panela za podnebne 
spremembe (IPCC).
5. Ti časovni načrti se upoštevajo pri 
oblikovanju sektorskih zakonodajnih 
predlogov, namenjenih prispevanju k 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1).
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Predlog spremembe 243
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2b
Evropski panel za podnebne spremembe

1. Komisija do 30. junija 2021 ustanovi 
Evropski panel za podnebne spremembe 
(EPCC), tj. neodvisen znanstveni 
svetovalni panel za podnebne spremembe, 
ki ga sestavljajo znanstveniki, izbrani na 
podlagi njihovega strokovnega znanja na 
področju podnebnih sprememb. Izbrane 
znanstvenike potrdi ustrezen odbor 
Evropskega parlamenta po zaslišanju 
vseh kandidatov.
2. Komisija poskrbi, da je z upravno 
strukturo in sestavo panela zagotovljena 
njegova popolna znanstvena samostojnost 
in neodvisnost, med drugim tudi od 
institucij, organov, uradov in agencij 
Unije ter držav članic, pri čemer se pri 
sestavi upošteva uravnotežena zastopanost 
spolov.
3. Panel spremlja zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov v Uniji in državah 
članicah ter oceni doslednost ukrepov in 
napredek v zvezi z doseganjem podnebne 
nevtralnosti najpozneje do leta 2050 in v 
zvezi s spoštovanjem zavez Unije iz 
Pariškega sporazuma. Po potrebi ustrezni 
instituciji Unije in državi članici daje 
priporočila.
4. Panel o svojih ugotovitvah na podlagi 
odstavka 3 vsako leto poroča Komisiji, 
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Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Postopke izvaja popolnoma pregledno in 
svoja poročila objavi.
5. Panel v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma objavi poročilo o 
tem, ali so podnebni cilji Unije iz člena 2 
skladni s ciljem, da se dvig temperature 
omeji na 1,5 °C v primerjavi s 
predindustrijsko ravnjo.
6. Na posebno zahtevo lahko zagotovi tudi 
informacije in daje priporočila 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru 
regij, Evropskemu računskemu sodišču, 
Evropskemu varuhu človekovih pravic ali 
nacionalnim parlamentom.

Or. en

Predlog spremembe 244
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 črtano
Krivulja za doseganje podnebne 

nevtralnosti
1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 9 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo krivulje na ravni Unije za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) do leta 2050. Komisija 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.
2. Krivulja izhaja iz cilja Unije na 
področju podnebja za leto 2030 iz člena 
2(3).
3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
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odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:
(a) stroškovno in ekonomsko učinkovitost;
(b) konkurenčnost gospodarstva Unije;
(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo;
(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;
(e) pravičnost in solidarnost med 
državami članicami in v njih;
(f) potrebo po zagotavljanju okoljske 
učinkovitosti in postopnega napredka;
(g) naložbene potrebe in priložnosti;
(h) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;
(i) mednarodni razvoj in prizadevanja za 
dosego dolgoročnih ciljev Pariškega 
sporazuma in končnega cilja Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja;
(j) najboljše razpoložljive in najnovejše 
znanstvene dokaze, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC).

Or. en

Predlog spremembe 245
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog uredbe
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 Krivulja za doseganje podnebne 
nevtralnosti

3 Delegirana zakonodaja

Or. en

Predlog spremembe 246
András Gyürk, Edina Tóth



PE653.722v01-00 136/177 AM\1206925SL.docx

SL

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 9 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo krivulje na ravni Unije za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) do leta 2050. Komisija 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 247
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 9 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo krivulje na ravni Unije za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) do leta 2050. Komisija 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.

1. Ne glede na področje politike je 
treba razumeti, da je treba vsako 
neprimerno zahtevo institucije EU, da si 
prilasti pristojnosti, ki presegajo tiste iz 
Pogodb, najodločneje zavrniti. To 
vključuje zahtevo Komisije, da se nanjo 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
temeljnih odločitev z delegirano 
zakonodajo, ki bi ji Parlament in Svet 
lahko ugovarjala le naknadno. Takšna 
zahteva izvršilnega organa, ki ga 
večinoma sestavljajo neizvoljeni uradniki, 
zaradi česar nima zadostne demokratične 
legitimnosti, je nesprejemljiva ne glede na 
predmet zahteve. Za temeljne odločitve, 
kot je določitev ciljev glede možnega 
zmanjšanja emisij za leto 2030 ali pozneje, 
so izključno pristojne države članice EU, 
na ravni EU pa Evropski svet.

Or. en
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Predlog spremembe 248
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 9 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo krivulje na ravni Unije za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) do leta 2050. Komisija 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.

1. Komisija do 31. decembra 2020 in 
nato najpozneje v šestih mesecih po 
vsakem pregledu globalnega stanja iz člena 
14 Pariškega sporazuma v okviru rednega 
zakonodajnega postopka pripravi ter 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
krivuljo na ravni Unije za doseganje 
podnebnega cilja Unije za leto 2030 iz 
člena 2(3) in cilja neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov iz člena 2(1).

Or. en

Predlog spremembe 249
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 9 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo krivulje na ravni Unije za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) do leta 2050. Komisija 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.

1. Komisija do 31. maja 2023 na 
podlagi meril iz odstavka 3 tega člena 
oceni strukturo in zasnovo krivulje na 
ravni Unije za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ter v ta namen 
pripravi ustrezen zakonodajni predlog. 
Komisija najpozneje v šestih mesecih po 
vsakem pregledu globalnega stanja iz člena 
14 Pariškega sporazuma pregleda krivuljo. 
Komisija pripravi zakonodajni predlog za 
prilagoditev krivulje, če na podlagi 
pregleda meni, da je to ustrezno.
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Predlog spremembe 250
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 9 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo krivulje na ravni Unije za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) do leta 2050. Komisija 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.

1. Komisija do septembra 2025 na 
podlagi meril iz odstavka 3 oceni možnosti 
za strukturo in zasnovo krivulje, 
opredeljene na podlagi dvoletnih 
mejnikov, na ravni Unije za doseganje cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) ter v ta 
namen Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži zakonodajni predlog. Potem ko je 
krivulja določena, jo Komisija pregleda 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma ter po potrebi 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
zakonodajni predlog za prilagoditev 
krivulje.

Or. en

Predlog spremembe 251
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 9 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo krivulje na ravni Unije za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 

1. Komisija do decembra 2023 
pripravi celovito študijo, ki temelji na 
elementih, navedenih v odstavku 3 tega 
člena, in na prvem pregledu globalnega 
stanja iz člena 14 Pariškega sporazuma. 
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člena 2(1) do leta 2050. Komisija 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.

Komisija na podlagi te študije pripravi 
predlog krivulje na ravni Unije za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) do leta 2050. Komisija 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.

Or. en

Predlog spremembe 252
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 9 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo krivulje na ravni Unije za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) do leta 2050. Komisija 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.

1. Komisija na podlagi meril iz 
odstavka 3 oceni izvedljivost določitve 
okvirne krivulje na ravni Unije za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) ter v ta namen pripravi ustrezen 
zakonodajni predlog.

Or. en

Predlog spremembe 253
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 9 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo krivulje na ravni Unije za 

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 9 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo krivulje na ravni Unije in držav 
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doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) do leta 2050. Komisija 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.

članic za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) do leta 2050. 
Komisija najpozneje v šestih mesecih po 
vsakem pregledu globalnega stanja iz člena 
14 Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.

Or. es

Predlog spremembe 254
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Krivulja izhaja iz cilja Unije na 
področju podnebja za leto 2030 iz člena 
2(3).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 255
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Krivulja izhaja iz cilja Unije na 
področju podnebja za leto 2030 iz člena 
2(3).

2. Krivulja Unije iz odstavka 1 izhaja 
iz cilja Unije na področju podnebja za leto 
2020, vključuje petletne vmesne točke ter 
doseže cilj Unije na področju podnebja za 
leto 2030 iz člena 2(3) in cilj glede neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov iz 
člena 2(1).

Or. en

Predlog spremembe 256
Miriam Dalli, Mohammed Chahim
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Krivulja izhaja iz cilja Unije na 
področju podnebja za leto 2030 iz člena 
2(3).

2. Krivulja izhaja iz izvajanja te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 257
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Krivulja izhaja iz cilja Unije na 
področju podnebja za leto 2030 iz člena 
2(3).

2. Okvirna krivulja izhaja iz cilja 
Unije na področju podnebja za leto 2030 iz 
člena 2(3).

Or. en

Predlog spremembe 258
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Predlog in pregledi krivulje iz 
odstavka 1 tega člena se sprejmejo s 
spremembo uredb 2018/1999 in 2018/842 
ter vse druge zakonodaje Unije, ki 
prispeva k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1).

Or. en
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Predlog spremembe 259
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

črtano

(a) stroškovno in ekonomsko učinkovitost;
(b) konkurenčnost gospodarstva Unije;
(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo;
(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;
(e) pravičnost in solidarnost med 
državami članicami in v njih;
(f) potrebo po zagotavljanju okoljske 
učinkovitosti in postopnega napredka;
(g) naložbene potrebe in priložnosti;
(h) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;
(i) mednarodni razvoj in prizadevanja za 
dosego dolgoročnih ciljev Pariškega 
sporazuma in končnega cilja Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja;
(j) najboljše razpoložljive in najnovejše 
znanstvene dokaze, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC).

Or. en

Predlog spremembe 260
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

3. Pri oceni možnosti za krivuljo ali 
predložitvi zakonodajnega predloga o 
krivulji v skladu z odstavkom 1 Komisija 
upošteva naslednja merila:

Or. en

Predlog spremembe 261
Jens Geier, Nicolás González Casares

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 in omogočitvenega okvira za 
to krivuljo Komisija upošteva naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 262
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje 
elemente, ki so našteti po pomembnosti:

Or. es

Predlog spremembe 263
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
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Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

3. Pri določanju možnosti za okvirno 
krivuljo v skladu z odstavkom 1 Komisija 
upošteva naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 264
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

3. Pri oceni možnosti za pripravo 
krivulje v skladu z odstavkom 1 Komisija 
upošteva naslednja merila:

Or. en

Predlog spremembe 265
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

3. Pri pripravi krivulje se upošteva 
naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 266
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Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stroškovno in ekonomsko 
učinkovitost;

(a) potreba po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;

Or. es

Predlog spremembe 267
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stroškovno in ekonomsko 
učinkovitost;

(a) stroškovna in ekonomska 
učinkovitost, pri čemer se v celoti 
upoštevajo ekonomski, socialni in okoljski 
stroški neukrepanja ter zapoznelega 
podnebnega ukrepanja;

Or. en

Predlog spremembe 268
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) potreba po zagotovitvi skladnosti z 
vzporednimi cilji politike Unije;

Or. en

Predlog spremembe 269
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Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stroškovno in ekonomsko 
učinkovitost;

(a) zmanjšanje emisij, stroškovna in 
ekonomska učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 270
Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marisa Matias, Marc Botenga

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stroškovno in ekonomsko 
učinkovitost;

(a) vpliv na okolje in družbena korist;

Or. en

Predlog spremembe 271
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) socialni, gospodarski in okoljski 
stroški neukrepanja ali nezadostnega 
ukrepanja;

Or. en
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Predlog spremembe 272
Jens Geier, Nicolás González Casares

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) povezave z drugo zakonodajo 
Unije, kot je okoljska zakonodaja;

Or. en

Predlog spremembe 273
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ogljični proračun Unije (skupne 
emisije CO2);

Or. en

Predlog spremembe 274
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) potreba po zmanjšanju uporabe 
fosilnih virov;

Or. en

Predlog spremembe 275
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina 
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Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja OZN;

Or. en

Predlog spremembe 276
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) koristi aktivnega gospodarjenja z 
gozdovi in pogozdovanja;

Or. en

Predlog spremembe 277
Jens Geier, Nicolás González Casares

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) pametno povezovanje sektorjev;

Or. en

Predlog spremembe 278
Sandra Pereira

Predlog uredbe



AM\1206925SL.docx 149/177 PE653.722v01-00

SL

Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) konkurenčnost gospodarstva 
Unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 279
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marc Botenga

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) konkurenčnost gospodarstva 
Unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 280
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) konkurenčnost gospodarstva 
Unije;

(b) pravičnost in solidarnost med 
državami članicami in v njih;

Or. es

Predlog spremembe 281
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(ba) podpora panogam pri proizvodnji 
čistih in konkurenčnih proizvodov, ob 
preprečevanju selitve virov CO2;

Or. en

Predlog spremembe 282
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ogljični odtis končnih proizvodov 
in potrošnja v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 283
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) socialni vpliv;

Or. en

Predlog spremembe 284
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) potreba po zagotavljanju okoljske 
učinkovitosti in postopnega napredka;

Or. es

Predlog spremembe 285
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljša razpoložljiva tehnologija, 
ob upoštevanju načel tehnološke 
nevtralnosti in nacionalne suverenosti pri 
mešanici energijskih virov;

Or. en

Predlog spremembe 286
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljša razpoložljiva tehnologija, 
ob upoštevanju pojma tehnološke 
nevtralnosti in potrebe po raziskavah 
dovršenih novih, obetavnih tehnologij ali 
naložbah vanje, da se prepreči tehnološka 
vezanost;

Or. en

Predlog spremembe 287
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
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Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljše razpoložljive tehnologije, 
njihova trenutna uveljavljenost na trgu in 
pogoji za njihovo nadaljnje širjenje;

Or. en

Predlog spremembe 288
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljše razpoložljive tehnologije 
in možnosti prebojnih inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 289
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljša razpoložljiva in 
trajnostna tehnologija ter potreba po 
postopni opustitvi fosilnih goriv;

Or. en
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Predlog spremembe 290
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljša razpoložljiva tehnologija 
na tehnološko nevtralen način;

Or. en

Predlog spremembe 291
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) predvidljivost za evropske 
gospodarske sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 292
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) cenovna dostopnost surovin;

Or. en
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Predlog spremembe 293
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;

(d) načelo „energijska učinkovitost na 
prvem mestu“, prihranki energije, 
cenovna dostopnost in zanesljiva oskrba z 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 294
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;

(d) najboljši razpoložljivi in najnovejši 
znanstveni dokazi, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC);

Or. es

Predlog spremembe 295
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;

(d) energijska učinkovitost, cenovna 
dostopnost, zmanjševanje energijske 
revščine in ranljivosti ter zanesljiva 
oskrba z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 296
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;

(d) energijska učinkovitost, cenovna 
dostopnost in zanesljiva oskrba z energijo 
ter zmanjševanje energijske revščine;

Or. en

Predlog spremembe 297
Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marisa Matias, Marc Botenga

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;

(d) energijska učinkovitost, cenovna 
dostopnost, pravica državljanov do 
energije in zanesljiva oskrba z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 298
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d



PE653.722v01-00 156/177 AM\1206925SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;

(d) energijska učinkovitost, cenovna 
dostopnost in zanesljiva oskrba z energijo, 
vključno z nizkoogljičnimi tehnologijami;

Or. en

Predlog spremembe 299
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;

(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
energijska učinkovitost, cenovna 
dostopnost in zanesljiva oskrba z energijo, 
vključno z nizkoogljičnimi tehnologijami;

Or. en

Predlog spremembe 300
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) potreba, da se uporaba vseh 
fosilnih goriv postopno opusti v roku, ki 
bo skladen s ciljem, da se dvig 
temperature omeji na 1,5 °C v primerjavi 
s predindustrijsko ravnjo;

Or. en

Predlog spremembe 301
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) potreba po zmanjšanju odvisnosti 
od fosilnih goriv in povečanju uporabe 
nefosilnih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 302
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) potreba po priznanju plina kot 
pomembne premostitvene tehnologije, ki 
mora imeti pomembno vlogo pri prehodu 
na nizkoogljično gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 303
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pravična porazdelitev bremen in 
možnost za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v posameznih 
gospodarskih sektorjih;

Or. en
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Predlog spremembe 304
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) raven zmogljivosti za uvedbo 
tehnologij, ki temeljijo na zeleni energiji;

Or. en

Predlog spremembe 305
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) javni nadzor in javno lastništvo 
energetskega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 306
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) učinkovita zaščita pred selitvijo 
virov CO2 za evropsko gospodarstvo in 
vlogo orodij trgovinske politike;
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Or. en

Predlog spremembe 307
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) možnost trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi in pogozdovanja;

Or. en

Predlog spremembe 308
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) prispevek in potencial jedrske 
energije za ogljično nevtralno proizvodnjo 
električne energije v državah članicah, 
kjer je ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 309
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(dc) razpoložljivost in stroški podnebno 
nevtralnih surovin in energije ter 
potrebne infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 310
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia 
Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dd) učinkovita raba virov, ekonomska 
dostopnost surovin in zanesljiva oskrba s 
kritičnimi surovinami;

Or. en

Predlog spremembe 311
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(de) potreba po zmanjšanju uporabe 
fosilnih virov;

Or. en

Predlog spremembe 312
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Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(df) potreba po spodbujanju uporabe 
obnovljivih proizvodov in krožnosti v vseh 
sektorjih ter okrepitvi učinkov zamenjave;

Or. en

Predlog spremembe 313
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dg) ocena energijske revščine v vsaki 
državi članici, vključno z oceno 
zanesljivosti oskrbe z energijo v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 314
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pravičnost in solidarnost med 
državami članicami in v njih;

(e) mednarodni razvoj in prizadevanja 
za dosego dolgoročnih ciljev Pariškega 
sporazuma in končnega cilja Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja;

Or. es

Predlog spremembe 315
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pravičnost in solidarnost med 
državami članicami in v njih;

(e) različne gospodarske ali družbene 
razmere v državah članicah, različna 
izhodišča posameznih držav članic, 
različne glavne industrijske onesnaževalce 
v posameznih državah članicah, razlike v 
velikosti, status oddaljene lokacije ali 
majhnega otoka; solidarnost in kohezija 
med državami članicami in v njih;

Or. en

Predlog spremembe 316
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pravičnost in solidarnost med 
državami članicami in v njih;

(e) pravičnost in solidarnost med 
državami članicami in v njih ter različna 
izhodišča držav članic;

Or. en
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Predlog spremembe 317
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pravičnost in solidarnost med 
državami članicami in v njih;

(e) solidarnost in sodelovanje med 
državami članicami in v njih;

Or. en

Predlog spremembe 318
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) strategija za prilagoditvene ukrepe 
v različnih sektorjih za zmanjšanje 
ranljivosti držav za negativne učinke 
podnebnih sprememb in izkoriščanje 
morebitnih pozitivnih učinkov, ki bi lahko 
nastali;

Or. en

Predlog spremembe 319
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) suverenost držav članic pri 
scenarijih za doseganje podnebnih ciljev;

Or. en
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Predlog spremembe 320
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) različne nacionalne okoliščine 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 321
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) potrebo po zagotavljanju okoljske 
učinkovitosti in postopnega napredka;

(f) energijska učinkovitost, cenovna 
dostopnost in zanesljiva oskrba z energijo;

Or. es

Predlog spremembe 322
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) potrebo po zagotavljanju okoljske 
učinkovitosti in postopnega napredka;

(f) potreba po zagotavljanju okoljske 
celovitosti in postopnega napredka v 
skladu s členom 4(3) Pariškega 
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sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 323
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) potrebo po zagotavljanju okoljske 
učinkovitosti in postopnega napredka;

(f) potreba po hitrem zagotavljanju 
okoljske učinkovitosti in napredka, zlasti v 
obdobju 2020–2030;

Or. en

Predlog spremembe 324
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) zmogljivost za obnovo in ekološko 
ravnovesje;

Or. en

Predlog spremembe 325
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) naložbene potrebe in priložnosti; (g) podpora državam članicam pri 
javnih naložbah;

Or. en
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Predlog spremembe 326
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) naložbene potrebe in priložnosti; (g) najboljša razpoložljiva tehnologija;

Or. es

Predlog spremembe 327
Martin Hojsík

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) naložbene potrebe in priložnosti; (g) naložbene potrebe in priložnosti, ob 
upoštevanju potrebe po preprečevanju 
naložb, ki bi ovirale razvoj in uvajanje 
nizkoogljičnih alternativ, ter potrebe po 
preprečevanju vezanosti na sredstva, ki 
niso združljiva z dolgoročnimi 
podnebnimi cilji, ob upoštevanju njihove 
življenjske dobe;

Or. en

Predlog spremembe 328
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) naložbene potrebe in priložnosti; (g) naložbene potrebe in priložnosti, 
pri tem pa v celoti upošteva, da ne sme 
priti do nasedlih naložb;
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Or. en

Predlog spremembe 329
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) naložbene potrebe in priložnosti; (g) trajnostne naložbene potrebe in 
priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 330
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) naložbene potrebe in priložnosti; (g) naložbeni cikli, potrebe in 
priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 331
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(ga) potreba po predvidljivosti in 
regulativni stabilnosti za naložbe, 
primerne za prihodnost;

Or. en

Predlog spremembe 332
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) potreba po predvidljivosti in 
regulativni stabilnosti za naložbe, 
primerne za prihodnost;

Or. en

Obrazložitev

Cilj podnebne nevtralnosti se lahko najbolje podpre s stabilnim okvirom politike, ki 
zagotavlja predvidljivo in pozitivno naložbeno okolje, ki omogoča nemoten in stroškovno 
učinkovit prehod na podnebno nevtralnost. S tem se zagotovi zavezanost industrije cilju za 
leto 2050.

Predlog spremembe 333
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;

(h) stroškovna in ekonomska 
učinkovitost;

Or. es

Predlog spremembe 334
Miriam Dalli, Mohammed Chahim
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;

(h) potreba po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda za vse 
posameznike v vseh državah članicah ne 
glede na njihovo izhodišče, njihove 
različne glavne industrijske 
onesnaževalce, velikost, status oddaljene 
regije ali majhnega otoka; to mora 
vključevati ocene, pri katerih se 
upoštevajo zaposlitvene potrebe, vključno 
z zahtevami glede izobraževanja in 
usposabljanja, razvoj gospodarstva ter 
vzpostavitev poštenega in pravičnega 
prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 335
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;

(h) potreba po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda, vključno z 
morebitnim socialnim vplivom prihodnjih 
ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 336
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel, Patrizia Toia, 
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Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;

(h) potreba po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda za vse dele 
družbe, pri katerem ne bo nihče 
zapostavljen;

Or. en

Predlog spremembe 337
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;

(h) potreba po zagotovitvi poštenega, 
vključujočega in socialno pravičnega 
prehoda v vseh sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 338
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) mednarodni razvoj in prizadevanja 
za dosego dolgoročnih ciljev Pariškega 
sporazuma in končnega cilja Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja;

(i) konkurenčnost gospodarstva 
Unije;

Or. es
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Predlog spremembe 339
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) mednarodni razvoj in prizadevanja 
za dosego dolgoročnih ciljev Pariškega 
sporazuma in končnega cilja Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja;

(i) mednarodni razvoj, prizadevanja in 
napredek na svetovni ravni za dosego 
dolgoročnih ciljev iz Pariškega sporazuma 
in končnega cilja Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah in evropskega stebra socialnih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 340
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) mednarodni razvoj in prizadevanja 
za dosego dolgoročnih ciljev Pariškega 
sporazuma in končnega cilja Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja;

(i) mednarodni razvoj in globalna 
prizadevanja tretjih držav za dosego 
dolgoročnih podnebnih ciljev Pariškega 
sporazuma in končnega cilja Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja;

Or. en

Predlog spremembe 341
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Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) preprečevanje selitve virov CO2, 
zlasti v energetsko intenzivnih panogah, 
ki konkurirajo na svetovni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 342
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) sektorski časovni načrti za 
podnebno nevtralnost iz člena 2a;

Or. en

Predlog spremembe 343
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) najboljše razpoložljive in 
najnovejše znanstvene dokaze, vključno z 

(j) najboljši razpoložljivi in najnovejši 
znanstveni dokazi, vključno z najnovejšimi 
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najnovejšimi poročili Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC).

poročili Medvladnega panela za podnebne 
spremembe (IPCC) ter Medvladne 
platforme za znanstveno politiko o biotski 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah 
(IPBES).

Or. en

Predlog spremembe 344
Nicolás González Casares
v imenu skupine S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) najboljše razpoložljive in 
najnovejše znanstvene dokaze, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC).

(j) najboljše razpoložljive in 
najnovejše znanstvene dokaze, vključno z 
najnovejšimi poročili Evropskega panela 
za podnebne spremembe (EPCC) in 
Medvladnega panela za podnebne 
spremembe (IPCC).

Or. en

Predlog spremembe 345
Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) najboljše razpoložljive in 
najnovejše znanstvene dokaze, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC).

(j) naložbene potrebe in priložnosti;

Or. es
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Predlog spremembe 346
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Dan Nica

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) pri oblikovanju in izvajanju 
celotne podnebne zakonodaje EU in 
nacionalne podnebne zakonodaje bi 
morali sodelovati socialni partnerji in 
drugi ustrezni deležniki iz civilne družbe, 
da bi se zagotovilo doseganje ogljične 
nevtralnosti na pošten, vključujoč in 
družbeno trajnosten način.

Or. en

Predlog spremembe 347
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) omejitev EU, da nacionalno 
zadolževanje ne sme presegati 3 % BDP, 
kot je določena v Paktu za stabilnost in 
rast, in ničelni strukturni primanjkljaj iz 
fiskalnega pakta; ta 3-odstotna omejitev 
se za javne okoljske in socialne naložbe ne 
bi smela uporabljati;

Or. en

Predlog spremembe 348
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) potreba po zagotavljanju okoljske 
trajnosti, vključno s potrebo po 
obvladovanju krize biotske raznovrstnosti 
ter zaščiti in obnovi naravnih ponorov 
ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 349
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) vpliv pandemije COVID-19 na 
gospodarske razmere v Evropi (ali 
svetovnih gospodarskih motenj, kot je 
COVID-19);

Or. en

Predlog spremembe 350
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) postopno zagotavljanje stabilnih, 
dolgotrajnih in podnebno učinkovitih 
naravnih ponorov;

Or. en
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Predlog spremembe 351
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) potrebo po postopnem opuščanju 
fosilnih goriv;

Or. en

Predlog spremembe 352
Fredrick Federley, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) medsebojne povezave in razmerja 
med prilagoditvenimi in blažitvenimi 
ukrepi Unije;

Or. en

Predlog spremembe 353
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) vpliv brexita na splošno zmožnost 
Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov.

Or. en
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