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Predlog spremembe 23
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 192(1) 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) in zlasti člena 
192(1) Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Kratica se uporablja v celotnem besedilu uredbe.

Predlog spremembe 24
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju člena 174 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije,

Or. en

Predlog spremembe 25
Mathilde Androuët

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 

(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 
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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.

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, pri čemer nihče ne sme biti 
zapostavljen. Ta prehod mora biti v skladu 
s členom 192(5) Pogodbe o delovanju EU, 
ki določa začasna odstopanja za države, ki 
menijo, da so stroški take politike 
nesorazmerno visoki.

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 26
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 

(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 
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pravičen in vključujoč, pri čemer nihče ne 
sme biti zapostavljen.

pravičen in vključujoč, pri čemer nihče ne 
sme biti zapostavljen, in zagotoviti je 
treba, da noben državljan ali evropska 
regija ne bo nosil posledic tega prehoda 
na podnebno nevtralno gospodarstvo.

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

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

Or. es

Predlog spremembe 27
Isabel Carvalhais

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 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, ohraniti in zaščititi biotsko 
raznovrstnost 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, ter mora spodbujati 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo.

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

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

Predlog spremembe 28
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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 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 ter mora 
uporabljati jasne mehanizme na ravni 
Komisije za zagotovitev, da nihče ne bo 
zapostavljen.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 29
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 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 je treba 
posebno pozornost nameniti državljanom 
na podeželju in na oddaljenih območjih, 
tako da nihče ne bo zapostavljen.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 30
Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 

(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 
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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.

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, ter mora težiti k 
zmanjševanju razlik v razvitosti med 
regijami.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 31
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

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 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, ne državljani ne 
regije, ne mestna ne podeželska območja.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 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.

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

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

Or. it

Predlog spremembe 33
Isabel Benjumea Benjumea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(1a) Upoštevati je treba učinke, ki jih 
ima pandemija COVID-19 na evropsko 
prebivalstvo, zdravje in gospodarstvo 
različnih območij, saj bodo srednjeročno 
vplivali na zaposlovanje in možnosti držav 
članic za rast.

Or. es

Predlog spremembe 34
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
raznovrstnosti.22

(2) Evropska unija in njene države 
članice so v celoti zavezane Pariškemu 
sporazumu in njegovim dolgoročnim 
ciljem ter pozivajo k nujni krepitvi 
svetovnih ambicij, ob upoštevanju 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
izsledkov, med drugim nedavnih poročil, 
ki sta jih pripravila Medvladni panel za 
podnebne spremembe (IPCC)20 in 
Medvladna platforma za biotsko 
raznovrstnost in ekosistemske storitve 
(IPBES).

_________________ _________________
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 povezanih 
globalnih usmeritvah glede emisij 

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 povezanih 
globalnih usmeritvah glede emisij 



AM\1206858SL.docx 11/189 PE652.651v01-00

SL

toplogrednih plinov v okviru okrepitve 
globalnega odziva na podnebne 
spremembe, trajnostnega razvoja in 
prizadevanj za odpravo revščine [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.)].

toplogrednih plinov v okviru okrepitve 
globalnega odziva na podnebne 
spremembe, trajnostnega razvoja in 
prizadevanj za odpravo revščine [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.
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

Obrazložitev

Na to temo obstaja več pomembnih poročil IPCC in vse bi bilo treba upoštevati. Predlagamo 
uporabo besedila iz predložene dolgoročne strategije EU, vključno z navedbo zadevnih 
naslovov poročil v opombah.

Predlog spremembe 35
Isabel Carvalhais

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 

(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 in 
trajnostnega razvoja ter po intenzivnejšem 
boju za izkoreninjenje revščine. Potrjuje, 
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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 
raznovrstnosti.22

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.

_________________ _________________
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 povezanih 
globalnih usmeritvah glede emisij 
toplogrednih plinov v okviru okrepitve 
globalnega odziva na podnebne 
spremembe, trajnostnega razvoja in 
prizadevanj za odpravo revščine [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 povezanih 
globalnih usmeritvah glede emisij 
toplogrednih plinov v okviru okrepitve 
globalnega odziva na podnebne 
spremembe, trajnostnega razvoja in 
prizadevanj za odpravo revščine [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 36
Mathilde Androuët
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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 znanstvena podlaga za boj proti 
podnebnim spremembam in izvajanje 
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.

_________________ _________________
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, 

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, 
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J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, in T. Waterfield (ur.)].

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. fr

Predlog spremembe 37
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 krepitvi 
pravične preobrazbe, ustvarjanju delovnih 
mest in rasti ter doseganju ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj in k 
pravičnemu, uspešnemu ter stroškovno 
učinkovitemu doseganju cilja glede 
omejitve dviga povprečne svetovne 
temperature na precej pod 2 °C nad 
predindustrijskimi ravnmi in prizadevanj 
za omejitev dviga na 1,5 °C nad 
predindustrijskimi ravnmi, kot je določeno 
v Pariškem sporazumu 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

Obrazložitev

Pozdravili bi večji poudarek na pomenu dolgoročnega cilja v odnosu do drugih ciljev.
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Predlog spremembe 38
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Manolis Kefalojanis (Manolis 
Kefalogiannis), Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 in s strani držav članic 
soglasno sprejet 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).

Or. en

Predlog spremembe 39
Isabel Carvalhais

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 

(3) Dogovorjen dolgoročni cilj je 
ključnega pomena za doprinos h 
gospodarski in družbeni preobrazbi, 
preusposabljanju, 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 
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spremembi podnebja (v nadaljnjem 
besedilu: Pariški sporazum).

konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (v nadaljnjem 
besedilu: Pariški sporazum).

Or. en

Predlog spremembe 40
Mathilde Androuët

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, zaščiti 
in 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).

Or. fr

Predlog spremembe 41
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

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 

(3) Dogovorjen dolgoročni cilj je 
ključnega pomena za doprinos h 
gospodarski in družbeni preobrazbi, 
ustvarjanju delovnih mest in trajnostni 
rasti ter doseganju ciljev Združenih 
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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).

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).

Or. en

Predlog spremembe 42
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
pomemben 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).

Or. it

Predlog spremembe 43
Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V Pariškem sporazumu je določen (4) V Pariškem sporazumu je določen 
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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.

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, pri 
čemer se posebna pozornost namenja 
regijam in državam, v katerih bi lahko 
močneje občutili učinke ukrepov za boj 
proti podnebnim spremembam.

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

Or. en

Predlog spremembe 44
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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.

(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 sprememb 
na način, ki ne škoduje proizvodnji 
hrane,24 in usklajevanja finančnih tokov s 
potekom zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov in z razvojem, odpornim na 
podnebne spremembe25.

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

Or. en

Predlog spremembe 45
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4 a) Odnos med podnebnimi 
spremembami in pandemijami, kot je 
COVID-19, zahteva, da EU okrepi svoja 
prizadevanja za zmanjšanje svetovnih 
emisij toplogrednih plinov, preprečevanje 
naravnih nesreč in zaščito biotske 
raznovrstnosti po vsem svetu, pri čemer 
naj sledi ciljem Pariškega sporazuma in 
prednostnim nalogam Sendajskega okvira 
za zmanjševanje tveganja nesreč.

Or. en

Predlog spremembe 46
Mathilde Androuët

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 

(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 
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grožnjo podnebnih sprememb, doseči čim 
večjo blaginjo v okviru zmogljivosti 
planeta ter krepiti odpornost in zmanjšati 
ranljivost družbe zaradi podnebnih 
sprememb.

grožnjo podnebnih sprememb, doseči čim 
večjo blaginjo v okviru zmogljivosti 
planeta ter krepiti odpornost in zmanjšati 
ranljivost družbe zaradi podnebnih 
sprememb v skladu s členom 192(5) 
PDEU, ki določa začasna odstopanja v 
primeru nesorazmerno visokih stroškov.

Or. fr

Predlog spremembe 47
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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, dobrobit, blaginjo, zdravje, 
prehranske sisteme ter celovitost 
ekosistemov in biotske raznovrstnosti pred 
grožnjo podnebnih sprememb, vzpostaviti 
ravnovesje med potrebo po razvoju ter 
trajnostnimi in podnebnimi cilji, doseči 
čim večjo blaginjo v okviru zmogljivosti 
planeta ter krepiti odpornost in zmanjšati 
ranljivost družbe zaradi podnebnih 
sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

(5) Cilj podnebnih ukrepov Unije in 
držav članic je v okviru agende za 
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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.

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 ter krepiti odpornost in 
zmanjšati ranljivost družbe zaradi 
podnebnih sprememb, ob upoštevanju 
gospodarskih razmer in recesije zaradi 
pandemije COVID-19.

Or. it

Predlog spremembe 49
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 ter regionalnih in lokalnih 
organov 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 ozemelj in družbe zaradi 
podnebnih sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 50
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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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, dobrobit, blaginjo, zdravje, 
kmetijstvo in 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.

Or. en

Predlog spremembe 51
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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, dobrobit, blaginjo, zdravje, 
prehranske sisteme ter celovitost 
ekosistemov in biotske raznovrstnosti pred 
grožnjo podnebnih sprememb, doseči čim 
večjo blaginjo v okviru zmogljivosti 
planeta ter čim bolj zmanjšati obseg in 
hitrost podnebnih sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 52
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
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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 ob upoštevanju ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije Unije, pri 
čemer je treba posebno pozornost 
nameniti podeželju, območjem, ki jih je 
prizadel industrijski prehod, in regijam, ki 
so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih ali demografskih 
razmer, kot so najsevernejše regije z zelo 
nizko gostoto prebivalstva, otoške, 
čezmejne in gorske regije ter najbolj 
oddaljene regije. 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.

Or. en

Predlog spremembe 53
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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 
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so prav tako pomembni dejavniki za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

so prav tako pomembni dejavniki za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti. 
Posebno pozornost je treba nameniti tudi 
nadomeščanju fosilnih surovin z 
obnovljivimi surovinami in 
biosurovinami, pridobljenimi iz 
gozdarstva in kmetijstva, saj ta sektorja 
delujeta kot emisijska vira ogljika in 
obenem kot ponora ogljika, ter z 
nizkoogljičnimi surovinami.

Or. en

Obrazložitev

Nadomeščanje fosilnih surovin z obnovljivimi surovinami, biosurovinami in nizkoogljičnimi 
surovinami je ključno za doseganje podnebne nevtralnosti. Zaradi notranjega končnega 
povpraševanja po proizvodih predstavljajo surovine in proizvedeni izdelki 23 % emisij CO2. 
Ker notranje končno povpraševanje po proizvodih predstavlja 77 % skupnega ogljičnega 
odtisa EU-27, surovine in proizvedeni izdelki ustvarijo skoraj eno petino skupnih emisij 
ogljikovega dioksida v EU-27.

Predlog spremembe 54
Mathilde Androuët

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 prehod na 
trajnosten, cenovno dostopen in varen 
energetski sistem bistvenega pomena.

Or. fr
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Predlog spremembe 55
Herbert Dorfmann

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 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. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv, 
pri čemer lahko ima uporaba vodika kot 
goriva in hranilnika energije pomembno 
vlogo za omogočanje prehoda na čist, 
nizkoogljičen energetski sistem.

Or. en

Predlog spremembe 56
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
morajo prispevati vsi gospodarski sektorji, 
vključno z letalskim in pomorskim 
prometom, in svoje emisije zmanjšati 
skoraj na nič. Pri tem bi moral biti glavni 
dejavnik načelo „onesnaževalec plača“. 
Glede na to, kakšen pomen ima 
proizvodnja in poraba energije za emisije 
toplogrednih plinov, je prehod na 
trajnosten, cenovno dostopen in varen 
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so prav tako pomembni dejavniki za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

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. 
Tega ne bo mogoče doseči brez ustreznih 
dodatnih sredstev za raziskave in 
izvajanje.

Or. en

Obrazložitev

Želeli bi poudariti potrebo po dodatnih sredstvih za raziskave in izvajanje.

Predlog spremembe 57
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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) Doseganje podnebne nevtralnosti 
zahteva skupna in usklajena prizadevanja 
upravnih, finančnih in naložbenih politik 
na vseh ravneh ter prispevek vseh 
gospodarskih sektorjev. Glede na to, 
kakšen pomen imajo proizvodnja, 
distribucija in poraba energije za 
trajnostno zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov z ublaženimi učinki za 
družbo, je prehod na trajnosten, cenovno 
dostopen in varen ter dobro delujoč javni 
sistem oskrbe z energijo bistvenega 
pomena. Postopno opuščanje fosilnih 
goriv ter njihovega neposrednega in 
posrednega subvencioniranja, digitalna 
preobrazba, tehnološke inovacije ter 
raziskave in razvoj so prav tako pomembni 
dejavniki za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 58
Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng

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 javni in zasebni 
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. V tem okviru bi moral 
biti regulativni energetski okvir usklajen 
na ravni Unije in bi moral spodbujati 
proizvodnjo in uporabo zelene energije v 
gospodinjstvih in gospodarstvu. Digitalna 
preobrazba, tehnološke inovacije ter 
raziskave in razvoj so prav tako pomembni 
dejavniki za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti.

Or. en

Predlog spremembe 59
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Manolis Kefalojanis (Manolis 
Kefalogiannis), Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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, 

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji ter sorazmerne dolgoročne zaveze 
v proračunu EU, prilagoditi pa bi ga bilo 
treba sektorskim in regionalnim 
posebnostim, da bi bil prehod ekonomsko 
izvedljiv, pošten in družbeno pravičen. 
Glede na to, kakšen pomen ima 
proizvodnja in poraba energije za emisije 
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tehnološke inovacije ter raziskave in razvoj 
so prav tako pomembni dejavniki za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

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.

Or. en

Predlog spremembe 60
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 in vsi teritorialni upravni organi. 
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 ter 
bolj odpornih in trajnostnih območij, saj 
prispevajo k razvoju podeželja in boju 
proti depopulaciji.

Or. en

Predlog spremembe 61
Caroline Roose

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) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji. Pri tem bi morala biti ključna 
dejavnika načelo „onesnaževalec plača“ 
in načelo neškodovanja. Glede na to, 
kakšen pomen ima proizvodnja in poraba 
energije za emisije toplogrednih plinov, je 
prehod na trajnosten, cenovno dostopen, 
decentraliziran 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.

Or. en

Predlog spremembe 62
Isabel Carvalhais

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 v boju proti podnebnim 
spremembam trajnostno prispevati vsi 
socialni in gospodarski sektorji, saj je to 
skupna skrb vseh. 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.

Or. en
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Predlog spremembe 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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) Za doseganje podnebne 
nevtralnosti je treba nujno izvesti presojo 
vpliva vseh ukrepov, izvedenih v katerem 
koli gospodarskem sektorju. Glede na to, 
kakšen pomen ima proizvodnja in poraba 
energije za emisije toplogrednih plinov, je 
treba zagotoviti prehod na okoljsko in 
gospodarsko trajnosten, cenovno dostopen 
in varen energetski sistem, ki temelji 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. it

Predlog spremembe 64
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Komisija bi morala priporočiti 
podroben načrt z vsemi predlaganimi 
potrebnimi zakonodajnimi in 
nezakonodajnimi ukrepi, da bi v EU 
dosegli podnebno nevtralno gospodarstvo 
do leta 2050. V načrtu bi morala 
opredeliti glavne ovire in ukrepe, ki se 
bodo izvajali na ravni EU v podporo 
preobrazbi vsakega gospodarskega 
sektorja.

Or. en
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Obrazložitev

Potrebno je polno razumevanje možnosti za prispevek vsakega sektorja v EU.

Predlog spremembe 65
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Digitalna preobrazba, tehnološke 
inovacije ter raziskave in razvoj so prav 
tako pomembni dejavniki za doseganje 
cilja podnebne nevtralnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 66
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Za večjo jasnost bi morala 
Komisija oblikovati opredelitev naravnih 
in drugih ponorov ogljika.

Or. en

Predlog spremembe 67
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) Ta energetski prehod ne sme 
izključevati nobenega sektorja proizvodnje 
energije, niti jedrskega, če znanstveni 
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razvoj na tem področju kaže dejanski 
napredek pri zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov.

Or. fr

Predlog spremembe 68
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 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.

_________________ _________________
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 

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 
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Pariškega sporazuma ter o spremembi 
Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L 156, 
19.6.2018, str. 26).

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 69
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
ambiciozno agendo za razogljičenje s 
ciljem doseči podnebno nevtralnost, 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) 860 final z dne, 30. 
novembra 2016.

30 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 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).
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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, 
18.6.2010, str. 13).

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

Or. en

Obrazložitev

Okvir EU je skladen in podpira doseganje cilja iz Pariškega sporazuma.

Predlog spremembe 70
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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. Da bi dosegli te cilje, Unija 
vztraja, da vsi njeni mednarodni 
trgovinski partnerji spoštujejo njene 
visoke okoljske standarde za proizvodnjo v 
vseh sektorjih in zlasti v kmetijstvu.

Or. en

Predlog spremembe 71
Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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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. Unija je kot vodilna v svetu 
zgled čim hitrejšega postopnega 
opuščanja uporabe fosilnih goriv in 
subvencij zanje.

Or. en

Predlog spremembe 72
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 ga je odločena 
izvesti na stroškovno učinkovit, pravičen, 
socialno uravnotežen in pošten način ter 
prispevati 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

Obrazložitev

Poudariti je treba, kako bi morali doseči prehod – skladno z besedilom iz uvodne izjave 3.

Predlog spremembe 73
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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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, ne da bi pri tem ogrozila 
gospodarski razvoj Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 74
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

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 trgovinsko in 
naložbeno politiko, razvojno politiko ter 
podnebno diplomacijo.

Or. en

Predlog spremembe 75
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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 

(10) Unija ima kot vodilna v svetu pri 
prehodu na podnebno nevtralnost 
odgovornost, da prispeva h krepitvi 
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in globalnega odziva na podnebne 
spremembe z uporabo vseh orodij, ki jih 
ima na voljo, vključno s podnebno 
diplomacijo.

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 76
Mathilde Androuët

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.

Or. fr

Predlog spremembe 77
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Unija bi morala kot vodilna v svetu 
pri prehodu na podnebno nevtralnost 
spodbujati odzive na učinke podnebnih 
sprememb, ki upoštevajo različnost 
spolov, znotraj Unije in zunaj nje, zlasti 
pa v sosednjih državah in državah v 
razvoju. Podpirati bi morala tudi 
uravnoteženo zastopanost spolov v 
procesih odločanja o politikah na 
področju boja proti podnebnim 
spremembam.
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Or. en

Predlog spremembe 78
Isabel Carvalhais

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 uspehu33, 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 uspehu33, ter razglasil izredne 
podnebne in okoljske razmere34. Evropski 
parlament je v svoji resoluciji tudi pozval 
k ambicioznejšim ciljem EU, in sicer da bi 
cilj zmanjšanja domačih emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030 povečala 
na 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990. 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.

_________________ _________________
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.
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Or. en

Predlog spremembe 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 uspehu33, 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 pred 
izbruhom pandemije COVID-19 pozval k 
prehodu na podnebno nevtralno družbo 
najpozneje do leta 2050 in napovedal, da 
bo ta prehod postal evropska zgodba o 
uspehu33, 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.

_________________ _________________
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. it

Predlog spremembe 80



PE652.651v01-00 40/189 AM\1206858SL.docx

SL

Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 uspehu33, 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 uspehu33, 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 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 81
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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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 uspehu33, ter razglasil izredne 
podnebne in okoljske razmere34. Evropski 
svet je v svojih sklepih z dne 12. decembra 
2019 35 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 uspehu33, ter razglasil izredne 
podnebne in okoljske razmere34. Evropski 
svet je v svojih sklepih z dne 12. decembra 
201935 potrdil 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 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

Obrazložitev

V skladu s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2019 je podnebna nevtralnost skupno 
prizadevanje, pri katerem nihče ne bo zapostavljen. To vključuje tudi različne hitrosti za 
države članice in razpoložljivost naložb.

Predlog spremembe 82
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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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. Evropski 
parlament, Svet in Komisija pa bi morali 
skupaj z državami članicami sprejeti 
potrebne ukrepe za dosego tega cilja, pri 
tem pa upoštevati različna izhodišča vsake 
posamezne države članice za energetski 
prehod ter njihove zmožnosti za 
financiranje naložb, potrebnih za prehod 
na podnebno nevtralnost. Ukrepi na ravni 
Unije bodo pomemben del ukrepov, 
potrebnih za doseganje cilja, vendar bodo 
prilagojeni različnim območjem v skladu z 
lokalnimi in regionalnimi potrebami ter 
lokalnimi meritvami emisij toplogrednih 
plinov.

Or. en

Predlog spremembe 83
Erik Bergkvist

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 

(12) Unija bi si morala prizadevati, da bi 
z uporabo naravnih in tehnoloških rešitev 
najpozneje do leta 2050 dosegli ravnovesje 
med antropogenimi emisijami toplogrednih 
plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji in na ravni držav 
članic. Vse države članice bi si morale 
skupaj prizadevati za vseevropski cilj 
podnebne nevtralnosti do leta 2050 skupaj 
z Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo pa bi morale sprejeti potrebne 
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bodo pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

ukrepe za dosego tega cilja. Ukrepi na 
ravni Unije bodo pomemben del ukrepov, 
potrebnih za doseganje cilja tudi na ravni 
držav članic. Po letu 2050 bi morale Unija 
in vse države članice še naprej 
zmanjševati emisije, da bi zagotovile 
odvzem presežnih emisij toplogrednih 
plinov.

Or. en

Predlog spremembe 84
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 sporočenimi 
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 doseganje vseevropskega 
cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 na 
podlagi svojih nacionalnih razmer in 
razpoložljivosti podpore ter ob 
upoštevanju BDP na prebivalca in 
izhodišč, države članice, Evropski 
parlament, Svet in Komisija pa bi morali 
sprejeti potrebne ukrepe za dosego tega 
cilja. Ukrepi in instrumenti na ravni Unije 
bodo pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

Or. en

Obrazložitev

Poudarjeno je dejstvo, da se podnebna nevtralnost računa na podlagi sporočenih vrednosti. 
Poudarjeno je, da je to skupno prizadevanje, ki je odvisno od zmogljivosti in financiranja, v 
skladu s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2019.
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Predlog spremembe 85
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz

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 in njihove regije 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. Za doseganje 
evropskega cilja podnebne nevtralnosti je 
treba izpolniti specifične cilje podnebne 
nevtralnosti na nacionalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Specifični cilji podnebne nevtralnosti na nacionalni ravni so bistveni, da se zagotovi pravična 
porazdelitev pri doseganju cilja Unije ter prepreči preobremenjevanje držav članic ali 
neupravičeno okoriščanje nekaterih.

Predlog spremembe 86
Caroline Roose

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. 

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2040, zlasti z 
uporabo naravnih ponorov in tehnoloških 
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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.

rešitev ob upoštevanju skladnosti s presojo 
vpliva na podnebje in okolje. Vse države 
članice bi si morale skupaj prizadevati za 
vseevropski cilj podnebne nevtralnosti do 
leta 2040; države članice, Evropski 
parlament, Svet in Komisija pa bi morali 
sprejeti potrebne ukrepe za dosego tega 
cilja, med drugim s krepitvijo podnebne 
odpornosti vseh politik. Ukrepi na ravni 
Unije bodo pomemben del ukrepov, 
potrebnih za doseganje cilja.

Or. en

Predlog spremembe 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 v skladu s 
prednostnim ciljem okrevanja 
gospodarstva prizadevati za ravnovesje 
med antropogenimi emisijami toplogrednih 
plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji po letu 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.

Or. it

Predlog spremembe 88
Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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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 in njihove regije bi si 
morale skupaj prizadevati za vseevropski 
cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050; 
države članice in njihove regije, 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 89
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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 2040 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice bi si morale skupaj in 
vsaka posebej prizadevati za vseevropski 
cilj podnebne nevtralnosti do leta 2040; 
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 90
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 po letu 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.

Or. it

Predlog spremembe 91
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Vse države članice so odgovorne za 
zagotovitev nacionalne podnebne 
nevtralnosti najpozneje do leta 2050. 
Zaradi pravičnosti in solidarnosti bi 
morali pri uporabi podpornih 
mehanizmov in sredstev Unije, kot je na 
primer Sklad za pravični prehod iz Uredbe 
(EU) …/… Evropskega parlamenta in 
Sveta1a, upoštevati različna izhodišča 
držav članic za doseganje podnebne 
nevtralnosti.
__________________
1a Uredba (EU) ..../... Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ... o ustanovitvi 
Sklada za pravični prehod (UL L ...).
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Or. en

Predlog spremembe 92
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Vse države članice so odgovorne, 
da prispevajo k skupni podnebni 
nevtralnosti EU najpozneje do leta 2050. 
Zaradi pravičnosti in solidarnosti bi 
morali pri uporabi podpornih 
mehanizmov in sredstev Unije, kot je na 
primer Sklad za pravični prehod iz Uredbe 
(EU) …/… Evropskega parlamenta in 
Sveta1a, upoštevati različna izhodišča 
držav članic za doseganje podnebne 
nevtralnosti.

Or. en

Predlog spremembe 93
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

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 svoje podnebne ukrepe in 
ohraniti vodilno vlogo na področju 
podnebja na mednarodnem prizorišču ter 
spodbujati programe prilagajanja 
podnebnim spremembam po vsem svetu, 
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 
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panela za podnebne spremembe (IPCC).

Or. en

Predlog spremembe 94
Isabel Carvalhais

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 z zgledom preko izvajanja 
svojih podnebnih ukrepov 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).

Or. en

Predlog spremembe 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 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.
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Or. it

Predlog spremembe 96
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 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 
temperaturni cilj iz Pariškega sporazuma, 
pri tem pa upoštevala znanstvena 
priporočila Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC).

Or. en

Obrazložitev

Pariški sporazum vsebuje samo en temperaturni cilj, čeprav ga sestavljata dva elementa.

Predlog spremembe 97
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Unija bi morala še naprej 
spodbujati razvoj čiste energije z 
obstoječimi in novimi orodji in ukrepi, ki 
bodo pripomogli k doseganju podnebne 
nevtralnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti bi bilo treba ustrezno podporo za preobrazbo in spodbujanje energije iz 
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obnovljivih virov.

Predlog spremembe 98
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova)

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 v sodelovanju z regionalnimi in 
lokalnimi organi sprejeti celovite 
nacionalne strategije in načrte za 
prilagajanje s posebnim poudarkom na 
lokalnih programih naložb in 
izobraževanja za spodbujanje lastne 
porabe, vključevanje energije iz 
obnovljivih virov in večjo energetsko 
učinkovitost. Regionalne in lokalne 
strategije prilagajanja bi bilo treba 
podpreti z evropskimi strukturnimi in 
investicijskimi skladi ter uskladiti z 
nacionalnimi strategijami.

Or. en

Obrazložitev

Territorial factors play a crucial role in determining the right choice of policy to strengthen 
resilience and adaptation efforts. Geographical, climate, social and economic considerations 
are key to evaluating and assessing vulnerability, managing risks and identifying future 
scenarios for climate variables. Establishing forecasting tools for adaptation and promoting 
resilience which can be tailored to different regional and local circumstances would 
represent an important step forward in developing these strategies. Regional and local 
authorities participation in the adaptation plans and its elaboration bottom-up can guarantee 



PE652.651v01-00 52/189 AM\1206858SL.docx

SL

a regional and local perspective in Member States' strategies and plans. Promotion of self-
consumption and renewable energy will facilitate the achievement of the climate-neutrality 
goals. ESI Funds must support this transition

Predlog spremembe 99
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, ki bi 
odražali razmere v njihovih regijah.

Or. en

Predlog spremembe 100
Isabel Carvalhais

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 

(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 
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politikami in zakonodajo. Države članice 
bi morale sprejeti celovite nacionalne 
strategije in načrte za prilagajanje.

politikami in zakonodajo. Države članice 
bi morale sprejeti celovite nacionalne, 
regionalne in čezmejne strategije in načrte 
za prilagajanje.

Or. en

Predlog spremembe 101
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Susana Solís 
Pérez, Laurence Farreng

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, 
razvojnimi in kohezijskimi politikami in 
zakonodajo. Države članice bi morale 
sprejeti celovite nacionalne strategije in 
načrte za prilagajanje.

Or. en

Predlog spremembe 102
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais

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 

(15) Države članice ter Evropski 
parlament, Svet in Komisija bi morali pri 
sprejemanju ustreznih ukrepov za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti na 
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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.

ravni Unije in na nacionalni ravni 
upoštevati pomen prehoda na podnebno 
nevtralnost za dobrobit državljanov, 
blaginjo družbe in konkurenčnost 
gospodarstva; neto bilance zaposlitvenega 
trga, ki izhaja iz ukrepov, izpopolnjevanja 
in preusposabljanja delavcev ter 
njihovega socialnega vključevanja; potreb 
po prilagoditvah in priložnosti v različnih 
gospodarskih panogah; energetske in 
prehranske varnosti ter cenovne 
dostopnosti; pravičnosti, solidarnosti in 
lojalnega sodelovanja med državami 
članicami in v njih, ob upoštevanju 
njihovih gospodarskih zmožnosti, 
nacionalnih in regionalnih razmer in 
sčasoma potrebe po konvergenci; 
demografskih izzivov, povezljivosti in 
kohezije med regijami Unije; 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, med drugim 
hitrega postopnega opuščanja posrednih 
subvencij za fosilna goriva, kar naj bi v 
proračunu Unije in nacionalnih 
proračunih dosegli v proračunskem ciklu 
2021; stroškovne učinkovitosti in 
tehnološke nevtralnosti pri doseganju 
zmanjšanja in odvzemov toplogrednih 
plinov ter krepitvi odpornosti ozemelj in 
družbe; postopnega napredka v zvezi z 
okoljsko celovitostjo in prizadevanji; 
napredka tehnoloških inovacij in čiste 
energije.

Or. en

Predlog spremembe 103
Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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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 ter na nacionalni, regionalni in 
čezmejni 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, regionalne 
kohezije in sčasoma potrebe po 
konvergenci; potrebe po poštenem ter 
ekonomsko, socialno in ozemeljsko 
pravičnem prehodu, pri katerem nihče ne 
bo zapostavljen in ki spodbuja 
preusposabljanje delavcev ter možnost za 
nove trajnostne naložbe; 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 za več okoljsko trajnostnih 
naložb; stroškovne učinkovitosti in 
tehnološke nevtralnosti pri doseganju 
zmanjšanja in odvzemov toplogrednih 
plinov ter krepitvi odpornosti ob 
upoštevanju načela „onesnaževalec 
plača“; postopnega napredka v zvezi z 
okoljsko celovitostjo in prizadevanji.

Or. en

Predlog spremembe 104
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Manolis Kefalojanis (Manolis 
Kefalogiannis), Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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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; stroškovne učinkovitosti in 
tehnološke nevtralnosti pri doseganju 
zmanjšanja in odvzemov toplogrednih 
plinov ter krepitvi odpornosti; postopnega 
napredka v zvezi z okoljsko celovitostjo in 
prizadevanji; individualne hitrosti, ki jo za 
doseganje podnebne nevtralnosti 
potrebujejo različne regije in ki jo je 
mogoče določiti le po celoviti študiji 
učinka, pri kateri se upošteva učinek na 
regionalni razvoj, industrijo in 
zaposlenost.

Or. en

Predlog spremembe 105
Tonino Picula

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice ter Evropski (15) Države članice ter Evropski 
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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.

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; ustvarjanja 
trajnostne naložbene politike za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zlasti za otoke in regije ob morju 
zaradi njihove ranljivosti na podnebne 
spremembe; 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.

Or. en

Predlog spremembe 106
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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 
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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.

upoštevati pomen prehoda na podnebno 
nevtralnost za dobrobit državljanov, 
blaginjo družbe in konkurenčnost 
gospodarstva; energetske in prehranske 
varnosti ter cenovne dostopnosti ter 
samooskrbe s hrano in energijo; 
pravičnosti in solidarnosti med državami 
članicami in v njih, ob upoštevanju 
njihovih gospodarskih zmožnosti, 
nacionalnih razmer, zlasti deleža zaščitenih 
območij Natura 2000 ter deleža površin, 
pokritih z gozdovi, 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.

Or. en

Predlog spremembe 107
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

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 

(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 
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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.

članicami in v njih, ob upoštevanju 
njihovih gospodarskih zmožnosti in 
razvoja infrastrukture, nacionalnih razmer 
in sčasoma potrebe po konvergenci; 
potrebe po poštenem, socialno pravičnem 
prehodu, pri katerem nihče ne bo 
zapostavljen; ocene učinka in 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.

Or. en

Predlog spremembe 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 

(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, 
kohezijo med različnimi regijami Unije, 
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 in regionalnih razmer ter 
sčasoma potrebe po konvergenci; potrebe 
po poštenem in socialno pravičnem 
prehodu; najboljših razpoložljivih 
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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.

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.

Or. es

Predlog spremembe 109
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(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 različna izhodišča držav članic, 
različne nacionalne razmere in 
razpoložljivo podporo, pa tudi pomen 
prehoda na podnebno nevtralnost za 
dobrobit državljanov, blaginjo družbe in 
konkurenčnost gospodarstva; energetske in 
prehranske varnosti ter cenovne 
dostopnosti, pri čemer je treba upoštevati 
potrebo po boju proti energetski revščini; 
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 v skladu s 
smernicami Mednarodne organizacije 
dela iz leta 2015 za pravičen prehod v 
okoljsko vzdržne družbe in gospodarstva 
za vse.
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napredka v zvezi z okoljsko celovitostjo in 
prizadevanji.

Or. en

Obrazložitev

Razmere, ki jih poudarja Evropski svet v sklepih iz decembra 2019. Menimo, da bi morala biti 
poudarjena energetska revščina ter sklicevanje na smernice Mednarodne organizacije dela.

Predlog spremembe 110
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Prizadevanja za doseganje cilja 
podnebne nevtralnosti na evropski in 
nacionalni ravni morajo potekati v skladu 
z dejanskim okrevanjem gospodarstva po 
pandemiji v vseh državah članicah. 
Temeljne evropske cilje glede teritorialne 
kohezije, skladnega regionalnega razvoja 
in dejanske konkurenčnosti evropskih 
podjetij na globalni ravni je treba 
nenehno uresničevati in zagotoviti, da jih 
ne ogrozi noben ukrep, sprejet na podlagi 
novih evropskih podnebnih pravil.

Or. it

Predlog spremembe 111
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) V procesu doseganja cilja 
podnebne nevtralnosti države članice in 
Komisija posebno pozornost namenijo 
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podeželju in oddaljenim območjem, ki se 
soočajo z velikimi socialnimi in 
ekonomskimi izzivi.

Or. en

Predlog spremembe 112
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Gozdovi imajo pomembno vlogo 
pri prehodu na podnebno nevtralnost. 
Trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki je 
blizu naravi, je ključno za redno 
absorpcijo toplogrednih plinov iz 
atmosfere, omogoča pa tudi zagotavljanje 
obnovljivih, podnebju prijaznih surovin za 
lesne proizvode, ki skladiščijo ogljik in 
lahko nadomestijo fosilne surovine in 
goriva. Trojna vloga gozdov (ponor, 
skladiščenje in nadomeščanje) prispeva k 
zmanjšanju izpusta emisij ogljika v 
ozračje, obenem pa omogoča nenehno 
rast gozdov, ki zagotavljajo številne druge 
storitve.

Or. en

Predlog spremembe 113
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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 
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„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.

„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. Komisija v 
skladu s tem pozivom pregleda 
zakonodajo o surovinah in proizvodih, da 
se spodbudi uporaba obnovljivih in 
nizkoogljičnih surovin z ugodnim vplivom 
na podnebje, ki delujejo kot ponori ogljika 
ali delno nadomestijo fosilne surovine.

Or. en

Obrazložitev

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Predlog spremembe 114
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(16) Za prehod na podnebno nevtralnost 
so potrebne spremembe v celotnem spektru 
politik ter skupno prizadevanje vseh 
sektorjev gospodarstva in družbe. 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 
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konkurenčne pogoje, Komisijo pa je 
pozval, naj preuči, ali je za to treba 
prilagoditi obstoječa pravila.

prilagoditi obstoječa pravila.

Or. en

Obrazložitev

Evropski zeleni dogovor opisuje enega izmed mnogih načinov, kako doseči podnebno 
nevtralnost.

Predlog spremembe 115
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
je potreben postopen in stalen razvoj 
politik ter skupno prizadevanje vseh 
sektorjev gospodarstva in družbe. 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. it

Predlog spremembe 116
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Manolis Kefalojanis (Manolis 
Kefalogiannis), Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(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, obsežno in trajno financiranje 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.

Or. en

Predlog spremembe 117
Isabel Carvalhais

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 in finančnem spektru 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.

Or. en

Predlog spremembe 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux
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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.

(16) Za prehod na podnebno nevtralnost 
so potrebne spremembe v celotnem spektru 
politik ter skupno prizadevanje vseh javnih 
in zasebnih sektorjev 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 119
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(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 namerava 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka in ob upoštevanju svoje 
analize celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
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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.

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 50 do 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990, ter zagotoviti dodatne informacije o 
sporočenih vseevropskih emisijah in 
odvzemih, predvidenih za leto 2030. Če bo 
menila, da je treba cilj Unije za leto 2030 
spremeniti, namerava predložiti predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu, da se ta 
uredba ustrezno spremeni. Poleg tega 
namerava Komisija do 30. junija 2021 
oceniti, kako bi bilo treba spremeniti 
zakonodajo Unije za izvajanje tega cilja. 
Unija potrjuje svoj cilj zmanjšanja emisij 
za najmanj 40 % v primerjavi z letom 
1990 do leta 2030 in bo razmislila o 
zvišanju cilja le v okviru skupnih 
prizadevanj, v katerih bodo največji 
onesnaževalci dosegli primerljivo raven 
ambicij.

_________________ _________________
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

Obrazložitev

V skladu s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2019 in ob upoštevanju izrednih razmer 
zaradi pandemije COVID-19 in njenih točnih gospodarskih posledic predlagamo, da se za 
leto 2030 določi cilj zmanjšanja emisij za 40 %. Poudariti želimo pomembnost ohranitve 
vodilne vloge Evropskega sveta kot osnovnega pogoja za politično zanesljivost v času krize. 
Da bi v celoti razumeli, kako doseči podnebno nevtralnost do leta 2050, bi morale biti 
napovedane sporočene številke za emisije in odvzeme predstavljene tudi v oceni učinka za leto 
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2030.

Predlog spremembe 120
Mathilde Androuët

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 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 
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 do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij za 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Da bi bil cilj 
podnebne nevtralnosti pravičen in 
dosegljiv, ne sme biti v nasprotju z 
gospodarskimi in socialnimi ravnovesji 
držav članic in sektorjev, ki bodo 
vključeni v uresničevanje tega cilja.
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_________________ _________________
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. fr

Predlog spremembe 121
Tamás Deutsch

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 

(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, v kateri bi bili ocenjeni 
pričakovani učinki na ravni držav članic, 
razčlenjeni po 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 
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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.

za leto 2030 na področju podnebja in 
preučiti možnosti za nov cilj za leto 2030, 
tj. zmanjšanje emisij za 50 do 55 % v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990; da bi 
dosegli ta cilj, bi se morale države članice 
zavezati k zmanjšanju svojih ravni emisij 
za vsaj 40 % do leta 2030. 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 za 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).

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 122
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
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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.

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 
za vsaj 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 za vsaj 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Komisija čim 
prej, najpozneje pa do leta 2025, pripravi 
tudi zavezujoče cilje za leto 2040 na ravni 
80 do 85-odstotnega zmanjšanja.

_________________ _________________
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 123
Erik Bergkvist

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 navedenem 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 nujno treba 
dodatno okrepiti podnebne ukrepe, 
podnebni cilj Unije za leto 2030 pa je 
treba dvigniti na 65-odstotno zmanjšanje 
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 tega cilja, da 
bi dosegli zmanjšanje emisij za 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 
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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 124
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Manolis Kefalojanis (Manolis 
Kefalogiannis), Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(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 2021 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, 
predlagati pregled cilja Unije za leto 2030 
na področju podnebja, preučiti možnosti za 
nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje emisij 
za do 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990, in predlagati sorazmerno 
financiranje v okviru proračuna EU za 
dosego morebitnega novega cilja. Če bo 
menila, da je treba cilj Unije za leto 2030 
spremeniti, bo morala predložiti predloge 
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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.

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 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).

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 125
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 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, v kateri bi bil izmerjen 
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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.

učinek za EU, pa tudi za vsako posamezno 
državo članico, 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 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 Komisija do 30. junija 2021 
oceniti, kako bi bilo treba spremeniti 
zakonodajo Unije za izvajanje tega cilja, da 
bi dosegli zmanjšanje emisij za 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 126
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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 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, ter 
ugotovljenih učinkov na nacionalni ravni 
pregledati cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja in preučiti možnosti za 
nov cilj 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 do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij za 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).

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 127
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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) Zajezitveni ukrepi, ki so bili 
sprejeti zaradi pandemije COVID-19, 
bodo povzročili največjo recesijo po 
obdobju velike depresije. Doseganje 
podnebne nevtralnosti v rokih, ki jih je 
določil Evropski svet, bi imelo procikličen 
učinek, nujno pa bi bilo treba izvajati 
učinkovite proticiklične politike. Zato je 
treba uresničevanje cilja podnebne 
nevtralnosti podrediti popolnemu 
gospodarskemu okrevanju vseh držav 
članic. Komisija bi morala do 
decembra 2021 na podlagi celovite ocene 
učinka ter ob upoštevanju srednje- in 
dolgoročnih socialno-ekonomskih 
posledic pandemije in 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, 
ki je ustreznejši z vidika spremenjenih 
evropskih in svetovnih gospodarskih 
razmer. 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 za 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990.

_________________ _________________
36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 

36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
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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).

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. it

Predlog spremembe 128
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), 
Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(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 
za do 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990. Če bo menila, da je treba cilj Unije 
za leto 2030 spremeniti, bo morala 
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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.

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 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).

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 129
Tonino Picula

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 

(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 
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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.

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 65 % 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 za 65 % 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 130
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi Unija in države članice ostale (18) Da bi Unija in države članice ostale 
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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.

na dobri poti k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti in napredka pri prilagajanju, bi 
morala Komisija napredek redno 
ocenjevati in pri tem upoštevati posebnosti 
vsakega posameznega območja. 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 oceniti potrebo po 
tehnični podpori in strokovnem znanju ter 
v sodelovanju z državami članicami 
določiti potrebne ukrepe in čas, potreben 
za premostitev vrzeli med pričakovanji in 
dejanskim stanjem. Če države članice ne 
bi dosegle cilja, bi lahko Komisija sprejela 
potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama. 
Komisija bi morala tudi redno ocenjevati 
ustrezne nacionalne ukrepe, izdati 
priporočila in ponuditi tehnično podporo, 
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 131
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 

(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 meriti in 
ocenjevati, vse pomembne podatke pa 
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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.

objaviti. Če skupni napredek držav članic 
in regij 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 in 
regionalne 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. Komisija v skladu z 
določbami Pogodb zagotovi, da vse države 
članice uporabljajo to uredbo in lahko po 
potrebi uporabi člena 258 in 260 PDEU.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovito spremljanje napredka lahko poveča prepoznavnost in preglednost prizadevanj za 
dosego podnebne nevtralnosti ter občutek odgovornosti zanje. Zato bi morali biti pridobljeni 
podatki na voljo ves čas, ne le v rednih poročilih. Komisija bi morala imeti možnost, da za 
izvrševanje pravno zavezujočih dogovorov iz te uredbe uporabi vsa sredstva, med drugim to, 
da lahko pred Evropskim sodiščem sproži postopek zaradi neizpolnitve obveznosti v skladu z 
določbami Pogodbe.

Predlog spremembe 132
Mathilde Androuët

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 

(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 
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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.

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, ob 
upoštevanju člena 192(5) PDEU, ki 
določa začasna odstopanja za države, ki 
menijo, da so stroški nesorazmerno visoki.

Or. fr

Predlog spremembe 133
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Manolis Kefalojanis (Manolis 
Kefalogiannis), Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(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 so ukrepi 
Unije povzročili zmanjšanje regionalne 
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podnebne nevtralnosti ali ne ustrezajo z 
vidika povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti in zmanjšanja 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.

konkurenčnosti in izgubo delovnih mest v 
gospodarskih sektorjih ali 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 134
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 v 
potrebni podpori 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

Obrazložitev

Izpolnjevanje tako kompleksnega cilja zahteva kompleksno spremljanje tako napredka kot 
tudi vrzeli in potrebne podpore.
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Predlog spremembe 135
Isabel Carvalhais

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. Komisija bi morala tudi redno 
ocenjevati ustrezne nacionalne in 
regionalne 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 136
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Manolis Kefalojanis (Manolis 
Kefalogiannis), Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(19) Komisija bi morala zagotoviti 
zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših znanstvenih, tehničnih in 
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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.

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 ter celovito oceno 
socialno-ekonomskih učinkov in učinkov 
na posamezne sektorje za vsak nov 
predlagani cilj. 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 137
Isabel Carvalhais

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 

(19) Komisija bi morala zagotoviti 
zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših in najboljših 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, 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 138
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Josianne Cutajar

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 vseh ravneh, tudi na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
s socialnimi partnerji, vključno s 
sindikati, pa tudi udeležbo in dostopnost 
informacij za vse invalide. Komisija bi 
zato morala sodelovati z vsemi pristojnimi 
institucijami, ki spodbujajo upravljanje na 
več ravneh, ter z vsemi deli družbe, da bi 
okrepila izmenjavo informacij in 
ozaveščanje, namenjeno doseganju 
podnebno nevtralne družbe, odporne na 
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podnebne spremembe, vključno z uvedbo 
evropskega podnebnega pakta. Razvite 
bodo možnosti za sodelovanje, da bi 
zagotovili vključenost socialnih 
partnerjev, gospodarskih akterjev in 
državljanov na splošno v strategije in 
načrte, ki jih sprejmejo države članice ter 
regionalni in lokalni organi na področju 
energetskega in podnebnega upravljanja.

Or. en

Obrazložitev

Achieving a climate-neutral and a climate-resilient society must be based on exchanging 
information and raising public awareness. Strengthening these tools is a task that can be led 
by the Commission in the design and implementation of its public policies, in that they are 
based on a cross-cutting approach, whereas the proposed actions are specific to the sectoral 
policies that national, regional and local authorities may want to pursue, if appropriate. 
Reference to accessibility of information to all persons with disabilities is a mandatory EU 
compromise as signatory of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Predlog spremembe 139
Caroline Roose

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. 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 z namenom, 
da bi državljane in deležnike Unije 
vključili v pripravo podnebnih politik na 
ravni Unije v okviru postopka 
posvetovalne demokracije. Podnebni pakt 
bo tudi zagotovil okvir za izmenjavo dobre 
prakse, spodbujanje socialnih inovacij in 
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finančno podpiranje lokalnih pobud ali 
pobud skupnosti, ki bi lahko imele širši 
vpliv, če bi bile okrepljene in/ali 
uporabljene drugod.

Or. en

Predlog spremembe 140
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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, skupnosti in 
gospodarski akterji 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. Evropska 
unija bi morala z evropskim 
financiranjem strokovnjakom omogočiti, 
da najdejo in uvedejo inovativne rešitve za 
gospodarske in okoljske izzive na poti k 
podnebni nevtralnosti.

Or. en

Predlog spremembe 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ker imajo državljani in skupnosti 
pomembno vlogo pri spodbujanju prehoda 

(20) Prehod na podnebno nevtralnost 
bo imel za državljane in skupnosti 
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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.

socialno-ekonomske posledice. Komisija 
bi zato morala sodelovati z vsemi deli 
družbe in se pri tem opreti na podnebne in 
energetske dialoge na več ravneh, ki so jih 
države članice vzpostavile v skladu s 
členom 11 Uredbe (EU) 2018/1999, tudi 
za namene te uredbe.

Or. it

Predlog spremembe 142
Isabel Carvalhais

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. 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, pri čemer 
bi morala posebno pozornost nameniti 
enakosti spolov in nediskriminaciji.

Or. en

Predlog spremembe 143
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ker imajo državljani in skupnosti (20) Ker imajo državljani in regije 
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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.

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, da bi jim 
omogočila, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe, vključno z uvedbo 
evropskega podnebnega pakta.

Or. es

Predlog spremembe 144
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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, 
pa tudi regije pomembno vlogo pri 
spodbujanju poštenega in pravičnega 
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.

Or. en

Obrazložitev

V uvodnem delu člena želimo omeniti regije.

Predlog spremembe 145
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Evropska unija bi morala z 
usklajenim in stalnim neposrednim 
financiranjem spodbujati inovativne 
tehnične in naravne rešitve, kot so 
zajemanje in shranjevanje ogljika, 
ponovno pogozdovanje in druge, ki 
krepijo odvzem toplogrednih plinov, kot 
glavni način doseganja podnebne 
nevtralnosti v razvitem gospodarstvu.

Or. en

Predlog spremembe 146
Tamás Deutsch

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 

črtano
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Svet prejmeta vse dokumente sočasno s 
strokovnjaki iz držav članic, njihovi 
strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.
_________________
37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Podnebne cilje in krivuljo bi bilo treba sprejeti na ravni Evropskega sveta ali po rednem 
zakonodajnem postopku.

Predlog spremembe 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

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 

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
pomoči pri oceni skladnosti ukrepov in 
napredka pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti bi morala vsaka država 
članica v okviru svoje dolgoročne 
strategije iz člena 15 Uredbe 
(EU) 2018/1999 opredeliti načrt o 
postopnem zmanjševanju neto emisij 
toplogrednih plinov v Uniji po letu 2050, 
pri čemer bi bilo treba stremeti k ničelnim 
neto emisijam in upoštevati prihodnje 
makroekonomske scenarije.
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zakonodaje37. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet prejmeta vse dokumente sočasno s 
strokovnjaki iz držav članic, njihovi 
strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.
_________________
37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. it

Predlog spremembe 148
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 prejmeta vse dokumente sočasno s 

(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 
Komisija po natančni oceni učinka 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predstavi predlog uredbe, v kateri je 
določena krivulja za doseganje neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov v Uniji 
do leta 2050.
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strokovnjaki iz držav članic, njihovi 
strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.
_________________
37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 149
Josianne Cutajar

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 prejmeta vse dokumente sočasno s 
strokovnjaki iz držav članic, njihovi 
strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za državljane in 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 oceniti 
možnosti za strukturo in zasnovo krivulje 
za doseganje neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov v Uniji do leta 2050 
ter v zvezi s tem Evropskemu parlamentu 
in Svetu predložiti ustrezne zakonodajne 
predloge.
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aktov.
_________________
37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 150
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 prejmeta vse dokumente sočasno s 
strokovnjaki iz držav članic, njihovi 
strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

(21) Za zagotovitev verodostojnosti 
vodilnega položaja Unije na področju 
podnebnih sprememb, pa tudi 
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 pooblastilo za 
določitev ciljev zmanjšanja emisij izvajati 
ob popolnem sodelovanju vseh ključnih 
institucij Unije, torej po zakonodajnem 
postopku na podlagi temeljite ocene 
učinka in ob upoštevanju strateških 
smernic, ki jih pripravi Evropski svet.

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

Krivulja za doseganje cilja podnebne nevtralnosti dejansko pomeni določitev vmesnih ciljev, 
za kar bi moral ostati pristojen Evropski svet, da bi ohranili politično zanesljivost podnebne 
politike EU.

Predlog spremembe 151
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Manolis Kefalojanis (Manolis 
Kefalogiannis), Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 prejmeta vse dokumente sočasno s 
strokovnjaki iz držav članic, njihovi 
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 podnebno nevtralnost, ki je dobro 
prilagojen socialno-ekonomskim 
razmeram, in postopnega zmanjšanja ter v 
pomoč pri oceni skladnosti ukrepov in 
napredka pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti bi Komisija morala izvesti 
celovito socialno-ekonomsko in sektorsko 
oceno učinka. 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.

_________________ _________________



PE652.651v01-00 98/189 AM\1206858SL.docx

SL

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

Or. en

Predlog spremembe 152
Isabel Carvalhais

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 prejmeta vse dokumente sočasno s 
strokovnjaki iz držav članic, njihovi 
strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske in socialne 
akterje, vključno s podjetji, delavci, 
vlagatelji in potrošniki, za zagotovitev 
trajnega prehoda na podnebno nevtralnost, 
pri katerem se upošteva razsežnost 
socialne kohezije, 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 v skladu s cilji Pariškega 
sporazuma. 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.

_________________ _________________
37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
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Predlog spremembe 153
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

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 prejmeta vse dokumente sočasno s 
strokovnjaki iz držav članic, njihovi 
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, 
vključujočega in socialno pravičnega 
prehoda na podnebno nevtralnost in 
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.

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

Or. en
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Predlog spremembe 154
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

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.

(22) V skladu z zavezanostjo Komisije 
načelom o boljši pripravi zakonodaje bi si 
bilo treba prizadevati za skladnost in 
medsebojno dopolnjevanje 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.

Or. en

Predlog spremembe 155
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 

(23) Podnebne spremembe so že po 
definiciji čezmejni izziv, zato je potrebno 
usklajeno ukrepanje na ravni Unije, da bi 
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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,

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 navedenega cilja. V 
skladu z načelom lojalnega sodelovanja, 
kot je določen v členu 4 navedene 
Pogodbe, si Unija in države članice 
medsebojno pomagajo pri doseganju 
ciljev iz te uredbe, države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe, ki izhajajo iz 
ciljev in priporočil iz te uredbe, ter ne 
sprejmejo nikakršnih ukrepov, ki bi lahko 
ogrozili doseganje ciljev iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Načelo lojalnega sodelovanja dopolnjuje načeli subsidiarnosti in sorazmernosti ter krepi 
obveznosti vzajemne podpore med EU in državami članicami ter slednjim nalaga obveznost, 
da lojalno sodelujejo pri doseganju cilja podnebne nevtralnosti.

Predlog spremembe 156
Mathilde Androuët

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 

(23) Podnebne spremembe so že po 
definiciji čezmejni izziv in potrebno je 
usklajeno ukrepanje ustreznih držav, ki 
imajo pri svojem sodelovanju podporo 
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 
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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 –

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 –

Or. fr

Predlog spremembe 157
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek, Laurence Farreng

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,

(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 in regionalne 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,

Or. en

Predlog spremembe 158
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
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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,

(23) Podnebne spremembe so že po 
definiciji čezmejni izziv in potrebno je 
usklajeno ukrepanje na ravni Unije, da bi 
lahko učinkovito podprli in okrepili 
nacionalne ter regionalne 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,

Or. en

Predlog spremembe 159
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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, hitro 
in absolutno zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov ter povečanje 
odvzemov po naravnih ali drugih ponorih v 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 160
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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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 progresivno 
in postopno zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov ter povečanje 
odvzemov po naravnih ali drugih ponorih v 
Uniji.

Or. it

Predlog spremembe 161
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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 do leta 2040, kar je v 
skladu z dolgoročnim ciljem iz člena 2 
Pariškega sporazuma o omejitvi dviga 
globalne temperature na 1,5 °C, in 
zagotavlja okvir za doseganje napredka pri 
uresničevanju globalnega cilja prilagajanja 
iz člena 7 Pariškega sporazuma v popolni 
skladnosti s ciljem EU glede ničelnega 
onesnaževanja.

Or. en

Predlog spremembe 162
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 okviren cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji po letu 2050, ki je 
združljiv z makroekonomskim okrevanjem 
in 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 
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Pariškega sporazuma.

Or. it

Predlog spremembe 163
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 do leta 2050, ki so ga 
države članice soglasno sprejele in 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 164
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba temelji na načelu prednosti 
preprečevanja emisij pri viru pred 
nadzorom in blaženjem ter previdnostnem 
načelu in načelu „onesnaževalec plača“.

Or. en

Predlog spremembe 165
Caroline Roose
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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 uravnotežijo 
najpozneje do leta 2050, s čimer se do tega 
datuma emisije zmanjšajo na ničelno 
stopnjo. Vse država članice do junija 2021 
določijo zavezujoče nacionalne cilje za 
doseganje neto ničelnih emisij na svojih 
ozemljih v skladu z datumom za skupno 
dosego cilja Unije iz odstavka 1. Komisija 
do septembra 2023 oceni, ali ti nacionalni 
cilji zadoščajo, in v nasprotnem primeru 
sprejme potrebne ukrepe v skladu s 
Pogodbama.

Or. en

Predlog spremembe 166
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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 v posameznih državah in po vsej 
Uniji, ki jih ureja zakonodaja Unije, se 
uravnotežijo najpozneje do leta 2040, s 
čimer se do tega datuma emisije zmanjšajo 
na ničelno stopnjo, obenem pa se 
poskušajo doseči znatna absolutna 
zmanjšanja na ravni Unije in na 
nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 167
Isabel Carvalhais
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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 v posameznih državah in po vsej 
Uniji, ki jih ureja zakonodaja Unije, se 
uravnotežijo najpozneje do leta 2050 v 
skladu s cilji Pariškega sporazuma, s 
čimer se do tega datuma emisije zmanjšajo 
na ničelno stopnjo enakomerno na ravni 
Unije in na nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 168
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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. Uravnoteženost emisij in odvzemov 
toplogrednih plinov po vsej Uniji, ki jih 
ureja zakonodaja Unije, je ključen cilj, ki 
ga namerava EU uresničevati po 
letu 2050, in sicer po popolnem okrevanju 
gospodarstva po krizi zaradi pandemije 
COVID-19.

Or. it

Predlog spremembe 169
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

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

uravnotežijo najpozneje do leta 2050, s 
čimer se do tega datuma emisije zmanjšajo 
na ničelno stopnjo.

Or. en

Obrazložitev

Poudarjeno je, da se podnebna nevtralnost izračunava na podlagi sporočenih vrednosti.

Predlog spremembe 170
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 EU kot celoti 
uravnotežijo najpozneje do leta 2050, s 
čimer se do tega datuma emisije zmanjšajo 
na ničelno stopnjo.

Or. en

Predlog spremembe 171
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Po 1. januarju 2051 odvzemi 
toplogrednih plinov presegajo emisije v 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 172
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea
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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 in regionalni 
ravni, da se omogoči posamezno in s tem 
skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami, 
socialne in ekonomske kohezije ter 
različnih izhodišč posameznih držav 
članic pri prehodu na podnebno 
nevtralnost. Izravnalni instrumenti za 
države članice, na katere bo imel prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo večji vpliv, 
kot sta sklad za modernizacijo in določba 
o solidarnosti iz direktive o EU ETS 
(2008/87/ES), se znatno povečajo.

Or. en

Predlog spremembe 173
Caroline Roose

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, med 
drugim s krepitvijo podnebne odpornosti 
vseh politik, da se omogoči posamezno in s 
tem skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami, pa 
tudi pomen ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije ter povezava med 
podnebjem in biotsko raznovrstnostjo pri 
obnavljanju ekosistemov, bogatih z 
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ogljikom.

Or. en

Predlog spremembe 174
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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, med 
drugim z določitvijo specifičnih ciljev 
glede podnebne nevtralnosti na 
nacionalni ravni, da se omogoči skupno 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
odstavka 1, pri čemer se upošteva pomen 
spodbujanja pravičnosti, solidarnosti in 
lojalnega sodelovanja med državami 
članicami, regijami ter državljani.

Or. en

Obrazložitev

Specifični cilji glede podnebne nevtralnosti na nacionalni ravni so izjemno pomembni za 
doseganje cilja Unije s pravično porazdelitvijo in za preprečevanje preobremenitve držav 
članic ali okoriščanja.

Predlog spremembe 175
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

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

omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami ter 
preprečevanja negativnih vplivov na 
teritorialno kohezijo in skladen regionalni 
razvoj držav članic.

Or. it

Predlog spremembe 176
Erik Bergkvist

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 posamezno in s tem skupno 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
odstavka 1, pri čemer se upošteva pomen 
spodbujanja pravičnosti in solidarnosti med 
državami članicami, socialne in 
ekonomske kohezije ter zaščite ranljivih 
državljanov Unije.

Or. en

Predlog spremembe 177
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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 

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči nacionalno in skupno doseganje 
ciljev podnebne nevtralnosti iz odstavka 1, 
pri čemer se upošteva pomen spodbujanja 
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solidarnosti med državami članicami. pravičnosti in solidarnosti ter ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije med 
državami članicami in regijami ter v njih.

Or. en

Predlog spremembe 178
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 in 
solidarnosti med državami članicami kot 
tudi med različnimi evropskimi regijami, 
da nihče ne bo zapostavljen.

Or. es

Predlog spremembe 179
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 po dogovoru sprejmejo potrebne 
ukrepe na ravni Unije oziroma na 
nacionalni ravni, da se omogoči skupno 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
odstavka 1, pri čemer upoštevajo socialne, 
ekonomske in teritorialne pogoje ter 
pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami.
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Or. en

Predlog spremembe 180
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 in 
zagotovijo podporo na ravni Unije oziroma 
na nacionalni ravni, kot je ustrezno, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami, pa 
tudi krepitev pravičnega prehoda.

Or. en

Obrazložitev

Za uresničitev cilja podnebne nevtralnosti je potrebna ustrezna podpora, da se zagotovi 
verodostojnost prizadevanj EU.

Predlog spremembe 181
Isabel Carvalhais

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 in regionalni 
ravni, da se omogoči enakomerno skupno 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
odstavka 1, pri čemer se upošteva pomen 
spodbujanja pravičnosti in solidarnosti med 
državami članicami ter njihovimi regijami.

Or. en
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Predlog spremembe 182
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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, 
solidarnosti in pravičnega prehoda med 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 183
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 in regionalni 
ravni, da se omogoči skupno doseganje 
cilja podnebne nevtralnosti iz odstavka 1, 
pri čemer se upošteva pomen spodbujanja 
pravičnosti in solidarnosti med državami 
članicami.

Or. en

Predlog spremembe 184
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3
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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. Glede na cilj podnebne nevtralnosti 
iz člena 2(1) se cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja iz člena 2(11) Uredbe 
(EU) 2018/1999 določi na 65-odstotno 
zmanjšanje emisij v primerjavi z letom 
1990. 

Or. en

Predlog spremembe 185
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 po 
opravljeni socialno-ekonomski ter 
sektorski oceni učinka do septembra 2021 
predlaga pregled cilja 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 do 55 % v primerjavi 
z letom 1990, in predlaga ustrezno 
financiranje iz proračuna EU za dosego 
morebitnega novega cilja. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en
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Predlog spremembe 186
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 lahko ob upoštevanju 
cilja podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) ter 
spremenjenih družbenih in gospodarskih 
razmer v EU, ki so posledica krize zaradi 
ukrepov za zajezitev pandemije COVID-
19, 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, ki 
je ustreznejši z vidika spremenjenih 
gospodarskih razmer. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. it

Predlog spremembe 187
Tamás Deutsch

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 
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 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. 
Da bi dosegli cilj zmanjšanja emisij za 
leto 2030 po vsej EU, bi se vsaka država 
članica morala zavezati, da bo do 
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leta 2030 zmanjšala svoje emisije za vsaj 
40 % v primerjavi z letom 1990.

Or. en

Predlog spremembe 188
Isabel Carvalhais

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 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 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990 ali več, če je 
ustrezno utemeljeno z najboljšimi in 
najsodobnejšimi znanstvenimi dokazi. Če 
bo Komisija menila, da je treba navedeni 
cilj spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 189
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 

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 za 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Vključiti je treba 
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menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu.

tudi oceno stroškov in koristi na ravni 
držav članic. Če bo Komisija menila, da je 
treba navedeni cilj spremeniti, bo po 
potrebi predložila predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 190
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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 
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 50 % v primerjavi z 
letom 1990. Če bo Komisija na podlagi 
novih zanesljivih znanstvenih dokazov 
menila, da je treba ta cilj spremeniti, bo po 
potrebi predložila predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 191
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 31. 
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, tj. 

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) v 
pripravah na pregled cilja Unije za leto 
2030 na področju podnebja iz člena 2(11) 
Uredbe (EU) 2018/1999 pripravi temeljito 
oceno učinka, ki vključuje tudi 
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zmanjšanje emisij na 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.

informacije o sporočenih emisijah in 
odvzemih po vsej Uniji, predvidenih za 
leto 2030, ter preuči možnosti za nov cilj 
za leto 2030. Ocena učinka zajema učinke 
na ravni EU, držav članic in sektorjev.

Or. en

Obrazložitev

Enaka utemeljitev kot zgoraj. (Predlog poročevalca za cilj 65-odstotnega zmanjšanja za 
leto 2030 presega, kar je bilo dogovorjeno v sklepih Evropskega sveta decembra 2019 in o 
čemer se je mogoče dogovoriti brez poznavanja točnih gospodarskih posledic 
pandemije COVID-19. Poudariti želimo pomembnost ohranitve vodilne vloge Evropskega 
sveta kot osnovnega pogoja za politično zanesljivost v času krize. O morebitnem povečanju 
cilja zmanjšanja emisij najprej odloči Evropski svet.)

Predlog spremembe 192
Caroline Roose

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) 
najpozneje 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 
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.

Or. en

Predlog spremembe 193
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3
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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 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 vsaj 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.

Or. en

Predlog spremembe 194
Tonino Picula

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 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 65 % 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 195
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3
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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 30. 
septembra 2020 pregleda cilj Unije za leto 
2030 na področju podnebja iz člena 2(11) 
Uredbe (EU) 2018/1999 ter za leto 2030 
določi nov cilj zmanjšanja emisij za 65 % 
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 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vse države članice dosežejo 
podnebno nevtralnost do leta 2040 in 
ustrezno spremenijo svoje nacionalne 
energetske in podnebne načrte.

Or. en

Predlog spremembe 197
Erik Bergkvist

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 

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti vso 
zakonodajo Unije, povezano z uresničitvijo 
podnebnega cilja Unije za leto 2030, da se 
omogoči 65-odstotno zmanjšanje emisij v 
primerjavi z letom 1990 in doseže cilj 
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razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
sprejme potrebne ukrepe, vključno s 
sprejetjem zakonodajnih predlogov, v 
skladu s Pogodbama. 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 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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, 
pa tudi vse politike EU, zakonodajne, 
finančne in naložbene instrumente ter 
njihovo izvajanje, da se omogoči 65-
odstotno zmanjšanje emisij v primerjavi z 
letom 1990 in doseže cilj podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1), ter razmisli o 
sprejetju potrebnih ukrepov, vključno s 
sprejetjem pravno zavezujočih vmesnih 
ciljev in drugih zakonodajnih predlogov, v 
skladu s Pogodbama.

Or. en

Predlog spremembe 199
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4
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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 vso 
zakonodajo Unije, povezano z uresničitvijo 
cilja Unije za leto 2030, da se okrepi 
zaščita pred selitvijo virov CO2 z uvedbo 
mehanizma za ogljično prilagoditev na 
mejah ter mobilizirajo ustrezna sredstva 
za vse naložbe, potrebne za dosego tega 
cilja. Komisija zlasti oceni, kako lahko 
emisije iz vseh sektorjev prispevajo k 
doseganju cilja za leto 2030 in cilja 
podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Or. en

Obrazložitev

S ciljem 65-odstotnega zmanjšanja za leto 2030 se ne moremo strinjati.

Predlog spremembe 200
Isabel Carvalhais

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 % ali več, če je ustrezno utemeljeno z 
najboljšimi in najsodobnejšimi 
znanstvenimi dokazi, 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 201
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Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 vsaj 55-odstotno zmanjšanje 
emisij 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 202
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 2022 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da bi se predlagalo zmanjšanje emisij za 
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 203
Tonino Picula
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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 65-odstotno zmanjšanje 
emisij 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 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 ob upoštevanju 
makroekonomskih razmer v Uniji 
spremeniti zakonodajo Unije za izvajanje 
cilja Unije za leto 2030, da se doseže cilj 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

Or. it

Predlog spremembe 205
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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4a. Komisija pripravi načrt za 
mobilizacijo ustreznega financiranja za 
naložbe, potrebne za dosego cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), v 
katerem zlasti upošteva potrebe držav 
članic, regij in državljanov, na katere ima 
podnebna politika največji vpliv. Ta načrt 
vključuje tudi informacije o potrebah po 
financiranju na sektorski ravni, kot je 
opisano v odstavku 6a.

Or. en

Obrazložitev

Takšnega cilja ni mogoče določiti brez soglasja Evropskega sveta in brez informacij o 
njegovih učinkih. Pomembneje je oblikovati jasno sliko vseh razpoložljivih finančnih ukrepov.

Predlog spremembe 206
Tamás Deutsch

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

Obrazložitev

Podnebne cilje in krivuljo bi bilo treba sprejeti na ravni Evropskega sveta ali po rednem 
zakonodajnem postopku.

Predlog spremembe 207
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska
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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 izvaja redne ocene 
skupnega napredka držav članic pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) do leta 2050.

Or. en

Obrazložitev

Krivulja za doseganje cilja podnebne nevtralnosti dejansko pomeni določitev vmesnih ciljev, 
za kar bi ostaja pristojen Evropski svet, da bi ohranili politično zanesljivost podnebne politike 
EU.

Predlog spremembe 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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. Vsaka država članica v okviru 
svoje dolgoročne strategije iz člena 15 
Uredbe (EU) 2018/1999 opredeli okvirno 
krivuljo za doseganje cilja iz člena 2(1).

Or. it

Predlog spremembe 209
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Josianne Cutajar

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 oceni možnosti za 
strukturo in zasnovo krivulje na ravni 
Unije za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) do leta 2050 in 
Evropskemu parlamentu ter Svetu 
predloži ustrezen zakonodajni predlog. 
Komisija najpozneje v šestih mesecih po 
vsakem pregledu globalnega stanja iz člena 
14 Pariškega sporazuma pregleda krivuljo 
in po potrebi Evropskemu parlamentu ter 
Svetu predloži zakonodajni predlog za 
njeno prilagoditev.

Or. en

Predlog spremembe 210
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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. Če Komisija meni, da je potrebno, 
Evropskemu parlamentu in Svetu po 
natančni oceni učinka pošlje zakonodajni 
predlog za dopolnitev te uredbe, v katerem 
predlaga krivuljo 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 211
Isabel Carvalhais
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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. 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 v skladu s cilji 
Pariškega sporazuma. Komisija 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.

Or. en

Predlog spremembe 212
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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. 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 2040. Komisija krivuljo 
pregleda najpozneje v šestih mesecih po 
vsakem pregledu globalnega stanja iz člena 
14 Pariškega sporazuma ali na zahtevo 
Evropskega parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 213
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
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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 30. septembra 2025 na 
podlagi meril iz odstavka 3 določi krivuljo 
na ravni Unije za doseganje cilja 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 214
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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. it

Predlog spremembe 215
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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
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Obrazložitev

Krivulja za doseganje cilja podnebne nevtralnosti dejansko pomeni določitev vmesnih ciljev, 
za kar bi moral ostati pristojen Evropski svet, da bi ohranili politično zanesljivost podnebne 
politike EU.

Predlog spremembe 216
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 cilja Unije na 
področju podnebja za leto 2030 iz člena 
2(3). Skupne emisije Unije v nobenem letu 
med 2031 in 2049 ne presegajo linearne 
krivulje zmanjšanja med ciljem Unije za 
leto 2030 in ciljem podnebne nevtralnosti 
do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 217
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
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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

Obrazložitev

Komisija ne more sama določiti krivulje. Vse ključne odločitve bi morale vključevati Evropski 
parlament in Svet ter upoštevati politične smernice Evropskega sveta.

Predlog spremembe 218
Josianne Cutajar

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 ali predložitvi 
zakonodajnega predloga za krivuljo v 
skladu z odstavkom 1 Komisija upošteva 
naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 219
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 države članice upoštevajo 
zlasti, a ne izključno naslednje:

Or. it

Predlog spremembe 220
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 predlaganju krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 221
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 predlaganju krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 222
Tamás Deutsch

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 se upošteva naslednje:
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Or. en

Predlog spremembe 223
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stroškovno in ekonomsko 
učinkovitost;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 224
Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stroškovno in ekonomsko 
učinkovitost;

(a) stroškovno učinkovitost, 
trajnostnost in ekonomsko učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) spremenjene gospodarske razmere, 
ki so nastale zaradi pandemije COVID-
19;

Or. it
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Predlog spremembe 226
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) konkurenčnost gospodarstva Unije; (b) konkurenčnost znotraj Unije in na 
ravni svetovnega trga, s posebnim 
poudarkom na mikropodjetjih in MSP;

Or. it

Predlog spremembe 227
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) konkurenčnost gospodarstva Unije; (b) konkurenčnost gospodarstva Unije 
in socialno blaginjo;

Or. en

Predlog spremembe 228
Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) konkurenčnost gospodarstva Unije; (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 229
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 



PE652.651v01-00 136/189 AM\1206858SL.docx

SL

Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Josianne Cutajar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) visoko raven zaposlenosti, 
trajnostno rast in socialno vključenost, 
tudi s spodbujanjem socialnih ciljev, kot je 
dostopnost za invalide;

Or. en

Predlog spremembe 230
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) sedanje in predvidene upade 
gospodarske rasti zaradi simetričnih ali 
asimetričnih šokov, ki povzročijo izgubo 
delovnih mest in regionalni upad;

Or. en

Predlog spremembe 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) stanje svojih proračunov;

Or. it
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Predlog spremembe 232
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) dejansko razpoložljivost evropskih 
nepovratnih sredstev za doseganje ciljev 
podnebne nevtralnosti;

Or. it

Predlog spremembe 233
Ondřej Knotek

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo, 
ob upoštevanju načela tehnološke 
nevtralnosti in potrebe po raziskavah in 
naložbah na področju dovršenih novih 
obetajočih tehnologij v vseh sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo 
in njeno razpoložljivost na trgu za 
spodbujanje njenega trženja;

Or. it
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Predlog spremembe 235
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo, 
ob upoštevanju tehnološke nevtralnosti in 
suverenosti nacionalnih mešanic virov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 236
Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo 
in učinke njene uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 237
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo 
in tehnološki napredek;

Or. en

Predlog spremembe 238
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo 
in dostop do nje;

Or. en

Predlog spremembe 239
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 
dostopnost, zmanjševanje energijske 
revščine in ranljivosti, zagotavljanje 
dostopa do cenovno dostopne energije ter 
zanesljivo oskrbo z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 240
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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 
dostopnost, potrebo po boju proti 
energijski revščini ter zagotovitvi pravice 
državljanov EU do energije in zanesljivo 
oskrbo z energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 241
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

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 
dostopnost, zanesljivo oskrbo z energijo in 
potrebo po boju proti energijski revščini z 
energijo iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 242
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) tehnološko nevtralnost in pravico 
držav članice, da same določijo svojo 
mešanico virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 243
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) različne pogoje in posebnosti držav 
članic;

Or. en
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Predlog spremembe 244
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) učinke na biotsko raznovrstnost in 
ekosisteme ter njun razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 245
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) prehransko varnost, cenovno 
dostopnost hrane in zanesljivo preskrbo s 
hrano;

Or. en

Predlog spremembe 246
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Cristian 
Ghinea

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 ter 
socialno in ekonomsko kohezijo med 
državami članicami in v njih z 
zagotovitvijo evropskih instrumentov za 
podporo kohezijski politiki;
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Or. en

Predlog spremembe 247
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 ter lojalno 
sodelovanje med državami članicami in v 
njih, ob popolnem upoštevanju teritorialne 
kohezije EU;

Or. en

Predlog spremembe 248
Isabel Carvalhais

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, ob 
upoštevanju pomembnosti čezmejne 
razsežnosti;

Or. en

Predlog spremembe 249
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 250
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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) potrebo po zagotavljanju okoljske 
učinkovitosti, gospodarske trajnosti in 
postopnega zmanjševanja emisij;

Or. it

Predlog spremembe 251
Isabel Carvalhais

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) potrebo po zagotavljanju okoljske 
učinkovitosti, trajnostnosti in postopnega 
napredka;

Or. en

Predlog spremembe 252
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) naložbene potrebe in priložnosti; (g) javne in zasebne naložbene potrebe 
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in priložnosti s poudarkom na socialni, 
ekonomski in teritorialni koheziji;

Or. en

Predlog spremembe 253
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek

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, 
vključno s potrebami po razvoju 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 254
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. it

Predlog spremembe 255
Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) naložbene potrebe in priložnosti; (g) naložbene potrebe, učinke in 
priložnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 256
Mathilde Androuët

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) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda, da se 
ohranijo delovna mesta in omogočijo 
določbe v ta namen v skladu s členom 
192(5) PDEU;

Or. fr

Predlog spremembe 257
Isabel Carvalhais

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) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda, ob 
upoštevanju razsežnosti socialne, 
ekonomske in teritorialne kohezije;

Or. en

Predlog spremembe 258
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda, zlasti na 
podeželskih in oddaljenih območjih, na 
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katere vpliva proces prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 259
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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) potrebo po zagotovitvi poštenega 
ter ekonomsko in socialno pravičnega 
prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 260
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) učinkovitost odpravljanja 
okoljskih neravnovesij;

Or. it

Predlog spremembe 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

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

Or. it

Predlog spremembe 262
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC) ter 
celovito socialno-ekonomsko in sektorsko 
oceno učinka.

Or. en

Predlog spremembe 263
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 ter 
najnovejša poročila Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC), razen 
modelov, ki temeljijo na scenariju 
značilnega poteka vsebnosti toplogrednih 
plinov (RCP) 8,5.

Or. it

Predlog spremembe 264
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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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 in 
statistične podatke, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC).

Or. it

Predlog spremembe 265
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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 Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC) ter 
Medvladne platforme o biološki 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah 
(IPBES).

Or. en

Predlog spremembe 266
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Spremenjen red številčenja in prednostne naloge: Unija bi morala svoje prednosti razvrstiti 
predvsem glede na znanstvene dokaze ter socialne in ekološke potrebe.

Predlog spremembe 267
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) različna izhodišča držav članic in 
različne učinke ter stroške, ki jih bo 
doseganje podnebne nevtralnosti imelo za 
njihova gospodarstva in družbe;
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Or. en

Predlog spremembe 268
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) različne nacionalne razmere držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 269
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) zavezanost svetovnemu vodilnemu 
položaju na področju podnebne 
nevtralnosti;

Or. en

Predlog spremembe 270
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) pravico držav članic, da same 
določijo svoje mešanice virov energije, v 
skladu s členom 194(2) PDEU.
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Or. en

Predlog spremembe 271
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) oceno ogljičnega odtisa in vodnega 
odtisa v trgovinskih odnosih s tretjimi 
državami.

Or. en

Predlog spremembe 272
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. pravice držav članic pri določanju 
njihovih scenarijev za doseganje 
podnebnih ciljev in podnebne 
nevtralnosti;

Or. en

Predlog spremembe 273
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ustrezne institucije Unije in države 
članice zagotovijo stalen napredek pri 

1. Ustrezne institucije Unije in države 
članice zagotovijo stalen napredek pri 
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povečanju sposobnosti prilagajanja, 
krepitvi odpornosti in zmanjšanju 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb v 
skladu s členom 7 Pariškega sporazuma.

povečanju sposobnosti prilagajanja, 
zagotavljanju prenosa strokovnega 
znanja, kadar je to potrebno, krepitvi 
odpornosti in zmanjšanju ranljivosti zaradi 
podnebnih sprememb v skladu s členom 7 
Pariškega sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 274
Caroline Roose

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 
načrte za prilagajanje, ki vključujejo 
celovit okvir za obvladovanje tveganja.

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 
načrte za prilagajanje, ki vključujejo 
celovit okvir za obvladovanje tveganja. 
Države članice do 30. junija 2021 
pripravijo nacionalne strategije za 
postopno opuščanje podpore fosilnim 
gorivom, vključno s posrednimi 
subvencijami in mehanizmi zmogljivosti, 
najpozneje do leta 2025. Države članice bi 
morale do konca leta 2023 pripraviti 
načrte za obnovo in okrepitev naravnih 
ponorov ogljika, kot so gozdovi, barja in 
morja, in jih uresničiti do leta 2030. 
Ustrezne institucije Unije in države 
članice zagotovijo pravni instrument za 
vključitev zavezujočega cilja (v hektarih) 
za države članice, da obnovijo in 
zavarujejo 30 % svojih ozemelj in morskih 
območij, pri čemer jih je 10 % strogo 
zavarovanih.

Or. en

Predlog spremembe 275
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
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Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 
načrte za prilagajanje, ki vključujejo 
celovit okvir za obvladovanje tveganja.

2. Države članice v sodelovanju z 
regijami in občinami na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 
načrte za prilagajanje, ki vključujejo 
celovit okvir za obvladovanje tveganja. 
Države članice pri razvoju in izvajanju 
svojih strategij in načrtov za prilagajanje 
zagotovijo vključenost regionalne ter 
lokalne perspektive.

Or. en

Obrazložitev

The impact of the consequences of climate change is uneven across territories, with a 
different effect depending on multiple factors at play. There are inequalities in the impact of 
climate change effects due to geographical location, socio-economic circumstances; in short, 
in the level of risk, exposure and vulnerability.This gives rise to a need, when it comes to 
assessing the risks of the impact of climate change, to make distinctions at regional or even 
local level, based on geographical and socio-economic factors. As a result, despite the global 
nature of the problem of climate change, adaptation should be tailored to the characteristics 
of each territory depending on the type of impacts and their specific scope. This does not 
prevent the development of these policies from being structured around common strategies 
covering areas over and above those to be aligned.

Predlog spremembe 276
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 

2. Države članice na podlagi lokalnih 
in regionalnih potreb ter dejanskih 
lokalnih meritev emisij toplogrednih 
plinov, zanesljivih izhodiščnih scenarijev v 
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načrte za prilagajanje, ki vključujejo 
celovit okvir za obvladovanje tveganja.

zvezi s podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo izvedljive 
strategije in načrte za prilagajanje, ki 
vključujejo celovit okvir za obvladovanje 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 277
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 
načrte za prilagajanje, ki vključujejo 
celovit okvir za obvladovanje tveganja.

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 
načrte za prilagajanje, ki vključujejo 
celovit okvir za obvladovanje tveganja, pri 
čemer upoštevajo regionalne posebnosti 
in potrebo po različnih hitrostih.

Or. en

Predlog spremembe 278
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 
načrte za prilagajanje, ki vključujejo 
celovit okvir za obvladovanje tveganja.

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 
načrte za prilagajanje, ki imajo postavljene 
oprijemljive cilje glede zmanjšanja emisij 
in vključujejo celovit okvir za 
obvladovanje tveganja.
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Or. en

Predlog spremembe 279
Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 
načrte za prilagajanje, ki vključujejo 
celovit okvir za obvladovanje tveganja.

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka in učinka oblikujejo in izvajajo 
strategije in načrte za prilagajanje, ki 
vključujejo celovit okvir za obvladovanje 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 280
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 30. septembra 2023 in nato 
vsakih 5 let skupaj z oceno, predvideno v 
členu 29(5) Uredbe (EU) 2018/1999, 
oceni:

Komisija do 30. septembra 2024 in nato 
vsakih 5 let skupaj z oceno, predvideno v 
členu 29(5) Uredbe (EU) 2018/1999, 
oceni:

Or. en

Predlog spremembe 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Komisija do 30. septembra 2023 in nato 
vsakih 5 let skupaj z oceno, predvideno v 
členu 29(5) Uredbe (EU) 2018/1999, 
oceni:

Komisija do 31. oktobra 2031 in nato 
vsakih 5 let skupaj z oceno, predvideno v 
členu 29(5) Uredbe (EU) 2018/1999, 
oceni:

Or. it

Predlog spremembe 282
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupni napredek držav članic pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1), kot je bil opredeljen v krivulji 
iz člena 3(1);

(a) skupni napredek držav članic pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1);

Or. it

Predlog spremembe 283
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupni napredek držav članic pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1), kot je bil opredeljen v krivulji 
iz člena 3(1);

(a) skupni napredek držav članic pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1);

Or. en

Obrazložitev

Ohraniti želimo izvirno besedilo, vendar brez sklica na krivuljo, ki bi pomenila določitev 
vmesnih ciljev glede zmanjšanja emisij brez ustrezne odločitve Evropskega sveta (vprašanje je 
obravnavano v predlogu novega besedila člena 3(1)).
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Predlog spremembe 284
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupni napredek držav članic pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1), kot je bil opredeljen v krivulji iz 
člena 3(1);

(a) skupni in nacionalni napredek 
držav članic pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1), kot je bil 
opredeljen v krivulji iz člena 3(1);

Or. en

Predlog spremembe 285
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) skupni napredek vseh držav članic 
pri prilagajanju iz člena 4.

(b) skupni in nacionalni napredek vseh 
držav članic pri prilagajanju iz člena 4.

Or. en

Predlog spremembe 286
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999. Komisija v svoji oceni navede 
napredek, ki so ga dosegle regije in 
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metropolitanske regije pri prilagajanju iz 
člena 4, ter se sklicuje na sektorske 
časovne načrte, da bi spodbudila 
pregleden in socialno pravičen prehod na 
ogljično nevtralnost.

Or. en

Obrazložitev

Ocena Komisije mora vključevati napredek, ki so ga dosegle regije in metropolitanske regije 
(kot so opredeljene na seznamu Eurostata), da bi spodbujala pregledno spremljanje pristojnih 
organov pri izvajanju politik, neposredno povezanih s ciljem podnebne nevtralnosti.

Predlog spremembe 287
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999, in poročilom o stanju 
regionalnega razvoja, teritorialne kohezije 
in okrevanja gospodarstva.

Or. it

Predlog spremembe 288
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži navedene ocene in njihove 
ugotovitve skupaj s poročilom o stanju 
energetske unije, pripravljenim v 
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letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999.

zadevnem koledarskem letu v skladu s 
členom 35 Uredbe (EU) 2018/1999, ter jih 
objavi.

Or. en

Predlog spremembe 289
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 30. septembra 2023 in 
nato vsakih 5 let pregleda:

2. Komisija do 31. septembra 2031 in 
nato vsakih 5 let pregleda:

Or. it

Predlog spremembe 290
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skladnost ukrepov Unije s ciljem 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), kot je 
bil opredeljen v krivulji iz člena 3(1);

(a) skladnost ukrepov Unije s ciljem 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1);

Or. en

Obrazložitev

Ohraniti želimo izvirno besedilo, vendar brez sklica na krivuljo, ki bi pomenila določitev 
vmesnih ciljev glede zmanjšanja emisij brez ustrezne odločitve Evropskega sveta (vprašanje je 
obravnavano v predlogu novega besedila člena 3(1)).

Predlog spremembe 291
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
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Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skladnost ukrepov Unije s ciljem 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), kot je 
bil opredeljen v krivulji iz člena 3(1);

(a) skladnost ukrepov Unije s ciljem 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1);

Or. it

Predlog spremembe 292
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ekonomski vpliv zgornjih ukrepov 
na gospodarstvo Unije, euroobmočje in 
posamezne države članice v smislu 
trajnosti in konkurenčnosti v primerjavi s 
tretjimi državami;

Or. it

Predlog spremembe 293
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ustreznost ukrepov Unije za 
zagotovitev napredka pri prilagajanju iz 
člena 4.

(b) ustreznost ukrepov in financiranja 
Unije za zagotovitev napredka pri 
prilagajanju iz člena 4.

Or. en

Predlog spremembe 294
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
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Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena iz odstavka 1 in pregled iz 
odstavka 2 se opravita na podlagi 
skupnega informacijskega sistema EU, ki 
je dostopen javnosti in vključuje 
informacije, ki jih predložijo različni 
akterji, vključeni v doseganje cilja 
podnebne nevtralnosti ter spodbujanje 
prilagajanja. Določijo se zahteve za 
zagotovitev standardizacije in 
homogenosti informacij z zagotovitvijo, da 
vključujejo podatke, ki jih je mogoče 
enostavno najti, so dostopni in 
interoperabilni ter jih je mogoče večkrat 
uporabiti. V sistemu bodo izkoriščene 
priložnosti, ki jih omogočajo digitalizacija 
in nove tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 295
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavkov 1 in 2 ugotovi, da ukrepi Unije 
niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ali ne ustrezajo 
zagotovitvi napredka pri prilagajanju iz 
člena 4, ali da je napredek pri doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti ali prilagajanja 
iz člena 4 nezadosten, hkrati sprejme 
potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama ter 
izvede pregled krivulje iz člena 3(1).

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavkov 1 in 2 ugotovi, da ukrepi Unije 
niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ali ne ustrezajo 
zagotovitvi napredka pri prilagajanju iz 
člena 4 ali da je napredek pri doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti ali prilagajanja 
iz člena 4 nezadosten, oceni potrebo po 
tehnični podpori in strokovnem znanju ter 
sodeluje z državami članicami pri 
sprejetju potrebnih ukrepov in določitvi 
potrebnega časa za uresničitev 
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pričakovanj. Če države članice ne 
dosežejo cilja, lahko Komisija sprejme 
potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama ter 
izvede pregled krivulje iz člena 3(1).

Or. en

Predlog spremembe 296
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavkov 1 in 2 ugotovi, da ukrepi Unije 
niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ali ne ustrezajo 
zagotovitvi napredka pri prilagajanju iz 
člena 4, ali da je napredek pri doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti ali prilagajanja 
iz člena 4 nezadosten, hkrati sprejme 
potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama ter 
izvede pregled krivulje iz člena 3(1).

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavkov 1 in 2 ugotovi, da ukrepi Unije 
niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ali ne ustrezajo 
zagotovitvi napredka pri prilagajanju iz 
člena 4 ali da je napredek pri doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti ali prilagajanja 
iz člena 4 nezadosten ali da so ukrepi 
Unije povzročili zmanjšanje 
konkurenčnosti in izgubo delovnih mest v 
nekaterih regijah, hkrati sprejme potrebne 
ukrepe v skladu s Pogodbama ter izvede 
pregled krivulje iz člena 3(1).

Or. en

Predlog spremembe 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavkov 1 in 2 ugotovi, da ukrepi Unije 
niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ali ne ustrezajo 
zagotovitvi napredka pri prilagajanju iz 

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavkov 1 in 2 ugotovi, da ukrepi Unije 
niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ali ciljem glede 
gospodarske trajnosti ali konkurenčnosti 
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člena 4, ali da je napredek pri doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti ali prilagajanja 
iz člena 4 nezadosten, hkrati sprejme 
potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama ter 
izvede pregled krivulje iz člena 3(1).

Unije in držav članic v primerjavi s 
tretjimi državami ali ne ustrezajo 
zagotovitvi napredka pri prilagajanju iz 
člena 4 ali da je napredek pri doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti ali prilagajanja 
iz člena 4 nezadosten, sprejme potrebne 
ukrepe v skladu s Pogodbama.

Or. it

Predlog spremembe 298
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavkov 1 in 2 ugotovi, da ukrepi Unije 
niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ali ne ustrezajo 
zagotovitvi napredka pri prilagajanju iz 
člena 4, ali da je napredek pri doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti ali prilagajanja 
iz člena 4 nezadosten, hkrati sprejme 
potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama ter 
izvede pregled krivulje iz člena 3(1).

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavkov 1 in 2 ugotovi, da ukrepi Unije 
niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ali ne ustrezajo 
zagotovitvi napredka pri prilagajanju iz 
člena 4 ali da je napredek pri doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti ali prilagajanja 
iz člena 4 nezadosten, hkrati sprejme 
potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama.

Or. en

Predlog spremembe 299
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavkov 1 in 2 ugotovi, da ukrepi Unije 
niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ali ne ustrezajo 

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavka 1 in pregleda iz odstavka 2 
ugotovi, da ukrepi Unije niso v skladu s 
ciljem podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) 
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zagotovitvi napredka pri prilagajanju iz 
člena 4, ali da je napredek pri doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti ali prilagajanja 
iz člena 4 nezadosten, hkrati sprejme 
potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama ter 
izvede pregled krivulje iz člena 3(1).

ali ne ustrezajo zagotovitvi napredka pri 
prilagajanju iz člena 4 ali da je napredek 
pri doseganju cilja podnebne nevtralnosti 
ali prilagajanja iz člena 4 nezadosten, 
hkrati sprejme potrebne ukrepe v skladu s 
Pogodbama ter izvede pregled krivulje iz 
člena 3(1).

Or. en

Obrazložitev

Jezikovna sprememba.

Predlog spremembe 300
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija pred sprejetjem oceni 
vsak osnutek ukrepa ali zakonodajni 
predlog glede na cilj podnebne nevtralnosti 
iz člena 2(1), kot je bil opredeljen v 
krivulji iz člena 3(1), in to analizo vključi 
v oceno učinka, ki spremlja navedene 
ukrepe ali predloge, ob sprejetju pa objavi 
rezultate navedene ocene.

4. Komisija pred sprejetjem oceni 
vsak osnutek ukrepa ali zakonodajni 
predlog glede na cilj podnebne nevtralnosti 
iz člena 2(1) in ga z namenom pravične 
porazdelitve uskladi s ciljem glede 
okrevanja gospodarstva Unije in držav 
članic, teritorialne kohezije in 
regionalnega razvoja, to analizo pa vključi 
v oceno učinka, ki spremlja navedene 
ukrepe ali predloge, ob sprejetju pa objavi 
rezultate navedene ocene.

Or. it

Predlog spremembe 301
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija pred sprejetjem oceni 4. Komisija pred sprejetjem oceni 
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vsak osnutek ukrepa ali zakonodajni 
predlog glede na cilj podnebne nevtralnosti 
iz člena 2(1), kot je bil opredeljen v 
krivulji iz člena 3(1), in to analizo vključi 
v oceno učinka, ki spremlja navedene 
ukrepe ali predloge, ob sprejetju pa objavi 
rezultate navedene ocene.

vsak osnutek ukrepa ali zakonodajni 
predlog glede na cilj podnebne nevtralnosti 
iz člena 2(1) in to analizo vključi v oceno 
učinka, ki spremlja navedene ukrepe ali 
predloge, ob sprejetju pa objavi rezultate 
navedene ocene.

Or. en

Obrazložitev

Ohraniti želimo izvirno besedilo, vendar brez sklica na krivuljo, ki bi pomenila določitev 
vmesnih ciljev glede zmanjšanja emisij brez ustrezne odločitve Evropskega sveta (vprašanje je 
obravnavano v predlogu novega besedila člena 3(1)).

Predlog spremembe 302
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 30. septembra 2023 in nato 
vsakih 5 let oceni:

Komisija do 30. septembra 2024 in nato 
vsakih 5 let oceni:

Or. en

Predlog spremembe 303
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 30. septembra 2023 in nato 
vsakih 5 let oceni:

Komisija do 31. oktobra 2031 in nato 
vsakih 5 let oceni:

Or. it
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Predlog spremembe 304
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skladnost opredeljenih nacionalnih 
ukrepov na podlagi nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtov ali 
dvoletnih poročil o napredku, predloženih 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999, kot je 
ustrezno za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1), z navedenim 
ciljem, kot je izražen v krivulji iz 
člena 3(1);

(a) skladnost opredeljenih nacionalnih 
ukrepov na podlagi nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtov ali 
dvoletnih poročil o napredku, predloženih 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999, kot je 
ustrezno za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ter ciljev glede 
okrevanja gospodarstva, teritorialne 
kohezije in regionalnega razvoja, z 
navedenim ciljem, kot je izražen v ustrezni 
krivulji iz člena 3(1);

Or. it

Predlog spremembe 305
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skladnost opredeljenih nacionalnih 
ukrepov na podlagi nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtov ali 
dvoletnih poročil o napredku, predloženih 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999, kot je 
ustrezno za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1), z navedenim 
ciljem, kot je izražen v krivulji iz člena 
3(1);

(a) skladnost opredeljenih nacionalnih 
ukrepov na podlagi nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtov ali 
dvoletnih poročil o napredku, predloženih 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999, kot je 
ustrezno za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1);

Or. en

Obrazložitev

Ohraniti želimo izvirno besedilo, vendar brez sklica na krivuljo. Kot je navedeno v predlogu 
spremembe člena 3(1), krivulja za doseganje podnebne nevtralnosti dejansko pomeni 
določitev vmesnih ciljev, ki jih ne določi Komisija. To ostaja v pristojnosti Evropskega sveta, 
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da bi ohranili politično zanesljivost podnebne politike EU.

Predlog spremembe 306
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ustreznost relevantnih nacionalnih 
ukrepov za zagotovitev napredka pri 
prilagajanju iz člena 4.

(b) ustreznost relevantnih nacionalnih 
ukrepov za zagotovitev napredka pri 
prilagajanju iz člena 4 in različnih 
dejavnikov, ki niso odvisni od držav članic 
in vplivajo na napredek, vključno z višjo 
silo.

Or. en

Predlog spremembe 307
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999. Komisija v svoji oceni navede 
ukrepe, ki so jih sprejele pristojne 
regionalne uprave in metropolitanske 
regije v zvezi s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ter v zvezi s 
prilagajanjem podnebnim spremembam iz 
člena 4, da bi spodbudila pregleden in 
socialno pravičen prehod na ogljično 
nevtralnost.
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Or. en

Obrazložitev

Ocena Komisije mora vključevati napredek, ki so ga dosegle regije in metropolitanske regije 
(kot so opredeljene na seznamu Eurostata), da bi spodbujala pregledno spremljanje pristojnih 
organov pri izvajanju politik, neposredno povezanih s ciljem podnebne nevtralnosti.

Predlog spremembe 308
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija ob ustreznem 
upoštevanju skupnega napredka, 
ocenjenega v skladu s členom 5(1), 
ugotovi, da ukrepi države članice niso v 
skladu z navedenim ciljem, kot je izražen v 
krivulji iz člena 3(1), ali ne ustrezajo z 
vidika zagotovitve napredka pri 
prilagajanju iz člena 4, lahko tej državi 
članici izda priporočila. Komisija ta 
priporočila javno objavi.

2. Kadar Komisija ob ustreznem 
upoštevanju skupnega napredka, 
ocenjenega v skladu s členom 5(1), 
ugotovi, da ukrepi države članice niso v 
skladu s cilji podnebne nevtralnosti, ki so 
združljivi s cilji glede okrevanja 
gospodarstva, teritorialne kohezije in 
regionalnega razvoja in so izraženi v 
ustrezni krivulji iz člena 3(1), ali ne 
ustrezajo z vidika zagotovitve napredka pri 
prilagajanju iz člena 4, lahko tej državi 
članici izda priporočila ali sprejme pobude 
za zagotovitev finančne podpore zadevni 
državi članici, ki lahko olajšajo doseganje 
zgoraj navedenih ciljev. Komisija ta 
priporočila javno objavi.

Or. it

Predlog spremembe 309
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija ob ustreznem 
upoštevanju skupnega napredka, 

2. Kadar Komisija ob ustreznem 
upoštevanju skupnega napredka, 
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ocenjenega v skladu s členom 5(1), 
ugotovi, da ukrepi države članice niso v 
skladu z navedenim ciljem, kot je izražen v 
krivulji iz člena 3(1), ali ne ustrezajo z 
vidika zagotovitve napredka pri 
prilagajanju iz člena 4, lahko tej državi 
članici izda priporočila. Komisija ta 
priporočila javno objavi.

ocenjenega v skladu s členom 5(1), 
ugotovi, da ukrepi države članice niso v 
skladu z navedenim ciljem, kot je izražen v 
krivulji iz člena 3(1), ali ne ustrezajo z 
vidika zagotovitve napredka pri 
prilagajanju iz člena 4 ali da so ukrepi 
Unije povzročili zmanjšanje 
konkurenčnosti in izgubo delovnih mest v 
nekaterih regijah, lahko tej državi članici 
izda priporočila. Komisija ta priporočila 
javno objavi.

Or. en

Predlog spremembe 310
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija ob ustreznem 
upoštevanju skupnega napredka, 
ocenjenega v skladu s členom 5(1), 
ugotovi, da ukrepi države članice niso v 
skladu z navedenim ciljem, kot je izražen v 
krivulji iz člena 3(1), ali ne ustrezajo z 
vidika zagotovitve napredka pri 
prilagajanju iz člena 4, lahko tej državi 
članici izda priporočila. Komisija ta 
priporočila javno objavi.

2. Kadar Komisija ob ustreznem 
upoštevanju skupnega napredka, 
ocenjenega v skladu s členom 5(1), 
ugotovi, da ukrepi države članice ali 
njenih regij niso v skladu z navedenim 
ciljem, kot je izražen v krivulji iz člena 
3(1), ali ne ustrezajo z vidika zagotovitve 
napredka pri prilagajanju iz člena 4, tej 
državi članici izda priporočila. Komisija ta 
priporočila javno objavi.

Or. en

Predlog spremembe 311
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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2. Kadar Komisija ob ustreznem 
upoštevanju skupnega napredka, 
ocenjenega v skladu s členom 5(1), 
ugotovi, da ukrepi države članice niso v 
skladu z navedenim ciljem, kot je izražen v 
krivulji iz člena 3(1), ali ne ustrezajo z 
vidika zagotovitve napredka pri 
prilagajanju iz člena 4, lahko tej državi 
članici izda priporočila. Komisija ta 
priporočila javno objavi.

2. Kadar Komisija ob ustreznem 
upoštevanju skupnega napredka, 
ocenjenega v skladu s členom 5(1), 
ugotovi, da ukrepi države članice niso v 
skladu s ciljem podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) ali ne ustrezajo z vidika 
zagotovitve napredka pri prilagajanju iz 
člena 4, lahko tej državi članici izda 
priporočila. Komisija ta priporočila javno 
objavi.

Or. en

Obrazložitev

Ohraniti želimo izvirno besedilo, vendar brez sklica na krivuljo, ki bi pomenila določitev 
vmesnih ciljev glede zmanjšanja emisij brez ustrezne odločitve Evropskega sveta (vprašanje je 
obravnavano v predlogu novega besedila člena 3(1)).

Predlog spremembe 312
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Informacijski sistem EU iz člena 
5(2) vključuje razdelek s strategijami, 
ukrepi in primeri dobre prakse, da bi 
ukrepe, ki jih sprejmejo države članice, 
uskladili s priporočili Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 313
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zadevna država članica ustrezno 
upošteva priporočilo v duhu solidarnosti 
med državami članicami in Unijo ter med 
državami članicami;

(a) zadevna država članica ustrezno 
upošteva priporočilo v duhu solidarnosti 
med državami članicami in Unijo ter med 
državami članicami, razen če slednje 
utemeljeno nasprotujejo osnutku 
priporočil;

Or. en

Predlog spremembe 314
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zadevna država članica ustrezno 
upošteva priporočilo v duhu solidarnosti 
med državami članicami in Unijo ter med 
državami članicami;

(a) zadevna država članica ustrezno 
upošteva priporočilo v duhu solidarnosti in 
lojalnega sodelovanja med državami 
članicami in Unijo, med državami 
članicami ter med zadevno državo članico 
in njenimi regijami;

Or. en

Predlog spremembe 315
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zadevna država članica ustrezno 
upošteva priporočilo v duhu solidarnosti 
med državami članicami in Unijo ter med 
državami članicami;

(a) zadevna država članica ustrezno 
upošteva priporočilo v duhu solidarnosti 
med državami članicami in Unijo ter med 
državami članicami in evropskimi 
regijami;

Or. es



PE652.651v01-00 172/189 AM\1206858SL.docx

SL

Predlog spremembe 316
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v prvem poročilu o napredku, 
predloženem v skladu s členom 17 Uredbe 
(EU) 2018/1999 v letu, ki sledi letu, v 
katerem je bilo priporočilo izdano, zadevna 
država članica predstavi, kako je ustrezno 
upoštevala priporočilo. Če zadevna država 
članica določenega priporočila ali znatnega 
dela priporočila ne upošteva, to obrazloži 
Komisiji;

(b) v prvem poročilu o napredku, 
predloženem v skladu s členom 17 Uredbe 
(EU) 2018/1999 v letu, ki sledi letu, v 
katerem je bilo priporočilo izdano, zadevna 
država članica predstavi, kako je ustrezno 
upoštevala priporočilo. Če zadevna država 
članica določenega priporočila ali znatnega 
dela priporočila ne upošteva, to obrazloži 
Komisiji. Če zadevna država članica ne 
predloži obrazložitve ali ta ni skladna s 
cilji iz člena 3(1) in člena 4 ali predloži 
neustrezno utemeljitev nacionalnih 
ukrepov, ki bi lahko ogrozili doseganje 
cilja podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), 
lahko Komisija uporabi člena 258 in 260 
PDEU, da bi zagotovila izvajanje te 
uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 317
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) priporočila bi morala dopolnjevati 
zadnja priporočila, izdana za posamezno 
državo v okviru evropskega semestra.

črtano

Or. it
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Predlog spremembe 318
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) poročilih Evropske agencije za 
okolje (EEA);

(b) poročilih Evropske agencije za 
okolje (EEA) in ustreznih organov 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC);

Or. en

Obrazložitev

UNFCCC vsebuje pomembne informacije.

Predlog spremembe 319
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) informacijah, ki jih prostovoljno 
predložijo in sporočijo neodvisni 
strokovnjaki;

Or. en

Predlog spremembe 320
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) evropski statistiki in podatkih, 
vključno s podatki o izgubah zaradi 
neugodnih podnebnih učinkov, če so na 
voljo; ter

(c) evropski in svetovni statistiki in 
podatkih, vključno s podatki o uspešnosti 
največjih onesnaževalcev ter o izgubah 
zaradi neugodnih podnebnih učinkov, če so 
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na voljo; ter

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je imeti svetovni pregled.

Predlog spremembe 321
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) evropski statistiki in podatkih, 
vključno s podatki o izgubah zaradi 
neugodnih podnebnih učinkov, če so na 
voljo; in

(c) evropski statistiki in podatkih, 
vključno s podatki o gospodarskih 
razmerah in izgubah zaradi neugodnih 
podnebnih učinkov, če so na voljo; in

Or. it

Predlog spremembe 322
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) regionalni statistiki in podatkih, 
vključno s podatki metropolitanskih regij; 
ter

Or. en

Predlog spremembe 323
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) najboljših razpoložljivih 
znanstvenih dokazih, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC); ter

(d) najboljših razpoložljivih 
znanstvenih dokazih, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC) ter 
celovito socialno-ekonomsko in sektorsko 
oceno učinka; ter

Or. en

Predlog spremembe 324
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) najboljših razpoložljivih 
znanstvenih dokazih, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC); ter

(d) najboljših in najnovejših 
razpoložljivih znanstvenih dokazih ter 
najnovejših poročilih Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC), razen 
modelov, ki temeljijo na scenariju 
RCP 8,5;

Or. it

Predlog spremembe 325
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vseh dodatnih informacijah v zvezi 
z okoljsko trajnostnimi naložbami Unije in 
držav članic, vključno z naložbami v 
skladu z Uredbo (EU) 2020/... [uredbo o 
taksonomiji], če so na voljo.

(e) vseh dodatnih informacijah v zvezi 
z okoljsko trajnostnimi naložbami Unije in 
držav članic, dejansko razpoložljivostjo 
evropskih sredstev, namenjenih 
okrevanju, vključno z naložbami v skladu 
z Uredbo (EU) 2020/... [uredbo o 
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taksonomiji], če so na voljo.

Or. it

Predlog spremembe 326
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vseh dodatnih informacijah v zvezi 
z okoljsko trajnostnimi naložbami Unije in 
držav članic, vključno z naložbami v 
skladu z Uredbo (EU) 2020/... [uredbo o 
taksonomiji], če so na voljo.

(e) vseh dodatnih informacijah v zvezi 
z okoljsko trajnostnimi naložbami Unije, 
držav članic ter regionalnih in lokalnih 
organov, vključno z naložbami v skladu z 
Uredbo (EU) 2020/... [uredbo o 
taksonomiji], če so na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 327
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sodeluje z vsemi deli družbe, da 
jim omogoči, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe. Komisija spodbuja 
vključujoč in dostopen proces na vseh 
ravneh, tudi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni ter s socialnimi partnerji, 
državljani in civilno družbo, za izmenjavo 
najboljših praks in opredelitev ukrepov, ki 
bodo prispevali k doseganju ciljev te 
uredbe. Poleg tega se lahko Komisija opre 
tudi na podnebne in energetske dialoge na 

Komisija sodeluje z vsemi deli družbe, da 
bi okrepila izmenjavo informacij in 
ozveščanje, namenjeno doseganju 
podnebno nevtralne družbe, odporne na 
podnebne spremembe. Komisija spodbuja 
vključujoč in dostopen proces na vseh 
ravneh, tudi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni ter s socialnimi partnerji, 
državljani in civilno družbo, ki zagotavlja 
udeležbo in dostopnost informacij za vse 
invalide, za izmenjavo najboljših praks in 
opredelitev ukrepov, ki bodo prispevali k 
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več ravneh, kot so jih vzpostavile države 
članice v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 
2018/1999.

doseganju ciljev te uredbe. Poleg tega se 
lahko Komisija opre tudi na podnebne in 
energetske dialoge na več ravneh, kot so 
jih vzpostavile države članice v skladu s 
členom 11 Uredbe (EU) 2018/1999. 
Razvite bodo možnosti za sodelovanje, da 
bi zagotovili vključenost socialnih 
partnerjev, gospodarskih akterjev in 
državljanov na splošno v strategije in 
načrte, ki jih sprejmejo države članice ter 
regionalni in lokalni organi na področju 
energetskega in podnebnega upravljanja.

Or. en

Predlog spremembe 328
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sodeluje z vsemi deli družbe, da 
jim omogoči, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe. Komisija spodbuja 
vključujoč in dostopen proces na vseh 
ravneh, tudi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni ter s socialnimi partnerji, 
državljani in civilno družbo, za izmenjavo 
najboljših praks in opredelitev ukrepov, ki 
bodo prispevali k doseganju ciljev te 
uredbe. Poleg tega se lahko Komisija opre 
tudi na podnebne in energetske dialoge na 
več ravneh, kot so jih vzpostavile države 
članice v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Komisija sodeluje z vsemi deli družbe, 
med drugim z vzpostavitvijo evropskega 
podnebnega pakta iz odstavka 2, da jim 
omogoči, da sprejmejo ukrepe za socialno 
pravično in podnebno nevtralno družbo, 
odporno na podnebne spremembe. 
Komisija spodbuja vključujoč in dostopen 
proces na vseh ravneh, tudi na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ter s socialnimi 
partnerji, državljani in civilno družbo, za 
izmenjavo najboljših praks in opredelitev 
ukrepov, ki bodo prispevali k doseganju 
ciljev te uredbe. Poleg tega se lahko 
Komisija opre tudi na podnebne in 
energetske dialoge na več ravneh, kot so 
jih vzpostavile države članice v skladu s 
členom 11 Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. en

Predlog spremembe 329
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sodeluje z vsemi deli družbe, da 
jim omogoči, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe. Komisija spodbuja 
vključujoč in dostopen proces na vseh 
ravneh, tudi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni ter s socialnimi partnerji, 
državljani in civilno družbo, za izmenjavo 
najboljših praks in opredelitev ukrepov, ki 
bodo prispevali k doseganju ciljev te 
uredbe. Poleg tega se lahko Komisija opre 
tudi na podnebne in energetske dialoge na 
več ravneh, kot so jih vzpostavile države 
članice v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Da bi zagotovila sinergije ter okrepila 
sodelovanje in usklajevanje, Komisija 
sodeluje z vsemi deli družbe, da jim 
omogoči, da sprejmejo ukrepe za podnebno 
nevtralno družbo, odporno na podnebne 
spremembe. Komisija spodbuja vključujoč 
in dostopen proces na vseh ravneh, tudi na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter s 
socialnimi partnerji, državljani in civilno 
družbo, za izmenjavo najboljših praks in 
opredelitev ukrepov, ki bodo prispevali k 
doseganju ciljev te uredbe. Poleg tega se 
lahko Komisija opre tudi na podnebne in 
energetske dialoge na več ravneh, kot so 
jih vzpostavile države članice v skladu s 
členom 11 Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. es

Predlog spremembe 330
Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sodeluje z vsemi deli družbe, da 
jim omogoči, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe. Komisija spodbuja 
vključujoč in dostopen proces na vseh 
ravneh, tudi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni ter s socialnimi partnerji, 
državljani in civilno družbo, za izmenjavo 
najboljših praks in opredelitev ukrepov, ki 
bodo prispevali k doseganju ciljev te 
uredbe. Poleg tega se lahko Komisija opre 
tudi na podnebne in energetske dialoge na 
več ravneh, kot so jih vzpostavile države 
članice v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 

Komisija sodeluje z vsemi deli družbe na 
podlagi enakosti spolov in 
nediskriminacije, da jim omogoči, da 
sprejmejo ukrepe za podnebno nevtralno 
družbo, odporno na podnebne spremembe. 
Komisija spodbuja vključujoč in dostopen 
proces na vseh ravneh, tudi na nacionalni, 
regionalni, čezmejni in lokalni ravni ter s 
socialnimi partnerji, nevladnimi 
organizacijami, državljani in civilno 
družbo, za izmenjavo najboljših praks in 
opredelitev ukrepov, ki bodo prispevali k 
doseganju ciljev te uredbe. Poleg tega se 
lahko Komisija opre tudi na podnebne in 
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2018/1999. energetske dialoge na več ravneh, kot so 
jih vzpostavile države članice v skladu s 
členom 11 Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. en

Predlog spremembe 331
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sodeluje z vsemi deli družbe, da 
jim omogoči, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe. Komisija spodbuja 
vključujoč in dostopen proces na vseh 
ravneh, tudi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni ter s socialnimi partnerji, 
državljani in civilno družbo, za izmenjavo 
najboljših praks in opredelitev ukrepov, ki 
bodo prispevali k doseganju ciljev te 
uredbe. Poleg tega se lahko Komisija opre 
tudi na podnebne in energetske dialoge na 
več ravneh, kot so jih vzpostavile države 
članice v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Komisija sodeluje z vsemi deli družbe, da 
jim omogoči, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe. Komisija spodbuja 
vključujoč, interaktiven in dostopen proces 
za zagotovitev širokega sodelovanja na 
vseh ravneh, tudi na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni ter z gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, državljani in civilno 
družbo, za izmenjavo najboljših praks in 
opredelitev ukrepov, ki bodo prispevali k 
doseganju ciljev te uredbe. Poleg tega se 
lahko Komisija opre tudi na podnebne in 
energetske dialoge na več ravneh, kot so 
jih vzpostavile države članice v skladu s 
členom 11 Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. en

Predlog spremembe 332
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija vzpostavi evropski podnebni 
pakt, da bi državljane, socialne partnerje 
in deležnike vključila v oblikovanje 
podnebnih politik na ravni Unije, pa tudi, 
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da bi spodbudila dialog, razširjanje 
znanstveno utemeljenih informacij o 
podnebnih spremembah ter izmenjavo 
primerov dobre prakse v zvezi s trajnostno 
zasnovanimi življenjskimi slogi in 
podnebnimi pobudami.

Or. en

Predlog spremembe 333
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3(1) je preneseno na 
Komisijo pod pogoji, določenimi v tem 
členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3(1) se prenese na Komisijo 
za nedoločen čas od … [UL: datum 
začetka veljavnosti te uredbe].
3. Prenos pooblastila iz člena 3(1) lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 
Sklep začne učinkovati dan po njegovi 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
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obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
3, začne veljati le, če mu niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Ta rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.

Or. en

Predlog spremembe 334
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3(1) je preneseno na 
Komisijo pod pogoji, določenimi v tem 
členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3(1) se prenese na Komisijo 
za nedoločen čas od … [UL: datum 
začetka veljavnosti te uredbe].
3. Prenos pooblastila iz člena 3(1) lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 
Sklep začne učinkovati dan po njegovi 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
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strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
3, začne veljati le, če mu niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Ta rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.

Or. en

Predlog spremembe 335
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3(1) je preneseno na 
Komisijo pod pogoji, določenimi v tem 
členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3(1) se prenese na Komisijo 
za nedoločen čas od … [UL: datum 
začetka veljavnosti te uredbe].
3. Prenos pooblastila iz člena 3(1) lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 
Sklep začne učinkovati dan po njegovi 
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objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
3, začne veljati le, če mu niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Ta rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.

Or. en

Predlog spremembe 336
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3(1) je preneseno na 
Komisijo pod pogoji, določenimi v tem 
členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3(1) se prenese na Komisijo 
za nedoločen čas od … [UL: datum 
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začetka veljavnosti te uredbe].
3. Prenos pooblastila iz člena 3(1) lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 
Sklep začne učinkovati dan po njegovi 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
3, začne veljati le, če mu niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Ta rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.

Or. en

Obrazložitev

Člen bi bilo treba črtati, saj presega okvir pristojnosti Komisije.

Predlog spremembe 337
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3(1) je preneseno na 
Komisijo pod pogoji, določenimi v tem 
členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3(1) se prenese na Komisijo 
za nedoločen čas od [UL: datum začetka 
veljavnosti te uredbe].
3. Prenos pooblastila iz člena 3(1) lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 
Sklep začne učinkovati dan po njegovi 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
3, začne veljati le, če mu niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Ta rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.

Or. it
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Predlog spremembe 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) 2018/1999
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) v členu 8(2) se doda naslednja 
točka (e):

črtano

„(e) načina, na katerega obstoječe politike 
in ukrepi ter načrtovane politike in ukrepi 
prispevajo k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti Unije iz člena 2 Uredbe .../... 
[podnebna pravila].“;

Or. it

Predlog spremembe 339
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) št. 2018/1999
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica v skladu z 
nacionalnimi pravili vzpostavi podnebni in 
energetski dialog na več ravneh, v katerem 
bodo lokalni organi, organizacije civilne 
družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in 
druge zadevne zainteresirane strani ter širša 
javnost lahko dejavno sodelovali in 
razpravljali o doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti Unije iz člena 2 Uredbe .../... 
[podnebna pravila] ter različnih – tudi 
dolgoročnih – scenarijih, predvidenih za 
energetsko in podnebno politiko, in ocenili 
napredek, razen če že ima strukturo, ki 
služi istemu namenu. V okviru takšnega 
dialoga se lahko razpravlja o celovitih 

Vsaka država članica v skladu z 
nacionalnimi pravili vzpostavi podnebni in 
energetski dialog na več ravneh, v katerem 
bodo regionalni in lokalni organi, 
organizacije civilne družbe, poslovna 
skupnost, vlagatelji, sindikati in druge 
zadevne zainteresirane strani ter širša 
javnost lahko dejavno sodelovali in 
razpravljali o doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti Unije iz člena 2 Uredbe .../... 
[podnebna pravila] ter različnih – tudi 
dolgoročnih – scenarijih, predvidenih za 
energetsko in podnebno politiko, in ocenili 
napredek, razen če že ima strukturo, ki 
služi istemu namenu. V okviru takšnega 
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nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih.“;

dialoga se lahko razpravlja o celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih.“;

Or. en

Predlog spremembe 340
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) št. 2018/1999
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica v skladu z 
nacionalnimi pravili vzpostavi podnebni in 
energetski dialog na več ravneh, v katerem 
bodo lokalni organi, organizacije civilne 
družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in 
druge zadevne zainteresirane strani ter širša 
javnost lahko dejavno sodelovali in 
razpravljali o doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti Unije iz člena 2 Uredbe .../... 
[podnebna pravila] ter različnih – tudi 
dolgoročnih – scenarijih, predvidenih za 
energetsko in podnebno politiko, in ocenili 
napredek, razen če že ima strukturo, ki 
služi istemu namenu. V okviru takšnega 
dialoga se lahko razpravlja o celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih.“;

Vsaka država članica v skladu z 
nacionalnimi pravili vzpostavi podnebni in 
energetski dialog na več ravneh, v katerem 
bodo lokalni organi, organizacije civilne 
družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in 
druge zadevne zainteresirane strani ter širša 
javnost lahko dejavno sodelovali in 
razpravljali ter predlagali rešitve za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti 
Unije iz člena 2 Uredbe .../... [podnebna 
pravila] ter različnih – tudi dolgoročnih – 
scenarijih, predvidenih za energetsko in 
podnebno politiko, in ocenili napredek, 
razen če že ima strukturo, ki služi istemu 
namenu. V okviru takšnega dialoga se 
lahko razpravlja o celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih.“;

Or. en

Predlog spremembe 341
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2018/1999
Člen 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Vsaka država članica v skladu z 
nacionalnimi pravili vzpostavi podnebni in 
energetski dialog na več ravneh, v katerem 
bodo lokalni organi, organizacije civilne 
družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in 
druge zadevne zainteresirane strani ter širša 
javnost lahko dejavno sodelovali in 
razpravljali o doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti Unije iz člena 2 Uredbe .../... 
[podnebna pravila] ter različnih – tudi 
dolgoročnih – scenarijih, predvidenih za 
energetsko in podnebno politiko, in ocenili 
napredek, razen če že ima strukturo, ki 
služi istemu namenu. V okviru takšnega 
dialoga se lahko razpravlja o celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih.“;

„Vsaka država članica v skladu z 
nacionalnimi pravili vzpostavi podnebni in 
energetski dialog na več ravneh, v katerem 
bodo lokalni organi, socialni partnerji, 
vlagatelji in druge zadevne zainteresirane 
strani ter širša javnost lahko dejavno 
sodelovali in razpravljali o doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti Unije iz člena 2 
Uredbe .../... [podnebna pravila] ter 
različnih – tudi dolgoročnih – scenarijih, 
predvidenih za energetsko in podnebno 
politiko, in ocenili napredek, razen če že 
ima strukturo, ki služi istemu namenu. V 
okviru takšnega dialoga se lahko razpravlja 
o celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtih.“;

Or. it

Predlog spremembe 342
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) št. 2018/1999
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) doseganju dolgoročnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 
povečanju odvzemov po ponorih v vseh 
sektorjih v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti Unije iz člena 2 Uredbe .../... 
[podnebna pravila];

(c) doseganju dolgoročnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 
povečanju odvzemov po ponorih v vseh 
sektorjih v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti Unije iz člena 2 Uredbe .../... 
[podnebna pravila], da bi se v okviru 
zmanjšanj, ki so po mnenju Medvladnega 
foruma za podnebne spremembe (IPCC) 
potrebna, na stroškovno učinkovit način 
zmanjšale emisije toplogrednih plinov 
Unije in povečali odvzemi po ponorih v 
skladu s ciljem glede temperature iz 
Pariškega sporazuma, da bi čim prej 
dosegli ravnovesje med antropogenimi 
emisijami po virih in odvzemi 
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toplogrednih plinov po ponorih v Uniji;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je poudariti to sporočilo, v katerem je predstavljena širša politična podlaga 
evropskih podnebnih pravil.


