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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je v sporočilu o evropskem zelenem dogovoru predstavila novo strategijo za rast, 
katere cilj je preoblikovati Unijo v pravično in uspešno družbo s sodobnim, z viri 
gospodarnim in konkurenčnim gospodarstvom, ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij 
toplogrednih plinov in v katerem bo gospodarska rast ločena od rabe virov. Namen 
evropskega zelenega dogovora je tudi zavarovati, ohraniti in okrepiti naravni kapital Unije ter 
zaščititi zdravje in dobrobit državljanov pred tveganji, ki izhajajo iz okolja, in njihovimi 
posledicami. 

V tem okviru je namen predloga o evropskih podnebnih pravilih vzpostaviti okvir za 
doseganje podnebne nevtralnosti EU. Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije, 
predlaga pa tudi nekaj sprememb, s katerimi bi uredbo o evropskih podnebnih pravilih 
izboljšali. 

Konkretneje:

 meni, da je treba podnebne in okoljske izredne razmere obravnavati zelo resno in da bi 
morala Unija podnebno nevtralnost doseči do leta 2040, torej deset let pred ciljnim 
datumom, določenim v predlogu Komisije; 

 poudarja, da bi morali pri prehodu upoštevati regionalne razlike in neravnovesja, da bi 
bil pošten, socialno pravičen in vključujoč tudi v teritorialnem smislu; da bi do leta 
2040 dosegli cilje v okviru Pariškega sporazuma ter cilje trajnostnega razvoja in 
evropskega zelenega dogovora, je potrebna nova trajnostna razvojna politika, na 
podlagi katere bodo v prehod vključeni državljani, regije ter mestna in podeželska 
območja oziroma skupnosti;

 poudarja, da bi bilo treba v novih podnebnih pravilih izrecno določiti, da se morajo 
fosilna goriva postopoma opustiti ter da je treba odpraviti njihovo neposredno in 
posredno subvencioniranje, saj bomo le tako lahko do leta 2040 v gospodarstvu 
dosegli podnebno nevtralnost; poudarja, da je treba postopno opustiti uporabo vseh 
fosilnih goriv, saj bomo le tako lahko dvig temperature omejili na 1,5 °C v primerjavi 
s predindustrijsko ravnjo, kar je v skladu z dolgoročnim ciljem glede temperature iz 
člena 2 Pariškega sporazuma;

 opozarja, da je za uresničitev ciljev podnebne nevtralnosti pomembno spodbujati 
ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, ki v skladu s Pogodbama šteje med 
glavne cilje Unije, in za leto 2030 določa nov cilj 65-odstotnega zmanjšanja emisij v 
primerjavi z letom 1990, kar je bolj ambiciozno od cilja iz predloga Komisije;

 poudarja, da je treba uporabiti celostni pristop, v katerem se bi upoštevali tako raven 
Unije kot nacionalno raven in s katerim bi vse politike EU usmerili k cilju, da EU 
doseže podnebno nevtralnost do leta 2040; 

 poudarja, da bi morale države članice določiti konkretne cilje za zmanjšanje emisij, in 
sicer bi morale izrecno določiti obveznosti za povečanje energijske učinkovitosti, 
cenovne dostopnosti in zanesljivosti oskrbe;
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 poudarja, da bo dolgoročno gledano ključni element v globalnem odzivanju na 
podnebne spremembe prilagajanje, zato opozarja, da je treba podpreti celovite 
nacionalne strategije za prilagajanje, sporazume o partnerstvu v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov pa je treba uskladiti s splošnim ciljem, da EU 
doseže podnebno nevtralnost do leta 2040.

 poudarja, da je treba spodbujati sinergijo med evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi ter različnimi programi Unije, kot je Obzorje Evropa, da bi podprli nove 
tehnologije in inovativne rešitve, s katerimi bomo nadomestili uporabo fosilnih goriv; 

 se zavzema za trajnostne naložbe ter za to, da se sredstva evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov namenijo za trajnostno mobilnost, ekološko podjetništvo in 
zeleno infrastrukturo;

 opozarja, da je pri preobrazbi na centralni, pa tudi na regionalni in lokalni ravni 
pomembno upoštevati načelo partnerstva ter da morajo imeti pri tem vodilno vlogo 
državljani in skupnosti. Komisija bi morala sodelovati z vsemi deli družbe in jim 
omogočiti, da bi prispevali k podnebno nevtralni družbi, odporni proti podnebnim 
spremembam.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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 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 ne sme 
biti zapostavljen nihče, ne državljani ne 
regije, ne mestna ne podeželska območja 
oziroma skupnosti.

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

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

Or. en

Obrazložitev

Unija mora svoje gospodarstvo uskladiti z načeli trajnostnega razvoja. Cilje v okviru 
Pariškega sporazuma ter cilje trajnostnega razvoja in evropskega zelenega dogovora bi zato 
morala doseči z novo politiko trajnostnega razvoja, ki bi povezala državljane, mesta in regije 
ter omogočila pošten in pravičen prehod.

Predlog spremembe 2

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) Da bi dosegli podnebno 
nevtralnost, je treba uporabiti celovit 
pristop in zagotoviti pripravljenost za to v 
vseh politikah Unije, potreben pa je tudi 
prispevek vseh gospodarskih sektorjev. Pri 
tem bi moral biti glavni dejavnik načelo, 
da plača onesnaževalec. 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 bo temeljil na 
dobro delujočem notranjem energetskem 
trgu, bistvenega pomena, enako 
pomembna pa sta tudi postopno opuščanje 
fosilnih goriv ter odprava 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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Obrazložitev

Da bi dosegli cilj podnebno nevtralne Unije do leta 2040, je treba v to usmeriti vse politike 
Unije in uporabiti celostni pristop. V uredbi o podnebnih pravilih bi bilo treba izrecno navesti 
cilj postopnega opuščanja fosilnih goriv ter odprave njihovega neposrednega in posrednega 
subvencioniranja, saj ta goriva ne sodijo v prihodnje podnebno nevtralno gospodarstvo.

Predlog spremembe 3

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 
voditi z zgledom 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

Predlog spremembe 4

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 
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



PA\1205771SL.docx 7/18 PE652.420v01-00

SL

Predlog spremembe 5

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. 
Spodbujati bi bilo treba strategije za 
prilagajanje na regionalni in lokalni 
ravni, in sicer tako, da bi postale pogoj za 
financiranje. Zato bi bilo treba s splošnim 
ciljem, da EU do leta 2040 doseže 
podnebno nevtralnost, uskladiti tudi 
sporazume o partnerstvu v okviru 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili usklajen pristop za doseganje podnebne nevtralnosti, je treba kot pogoj za 
prihodnje financiranje zahtevati oblikovanje regionalnih in lokalnih strategij za prilagajanje.

Predlog spremembe 6

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; 
pravičnosti in solidarnosti med državami 
članicami in v njih, ob upoštevanju 
njihovih gospodarskih zmožnosti, 
nacionalnih razmer, regionalnih razlik in 
sčasoma potrebe po konvergenci; potrebe 
po poštenem, socialno pravičnem in tudi 
teritorialno vključujočem prehodu; 
potrebe po spodbujanju prekvalificiranja 
in izpopolnjevanja delavcev, ki so se 
zaradi prehoda znašli v neugodnem 
položaju; potrebe po naložbah v 
inovativne načine proizvodnje in izdelave, 
raziskav in izobraževanja; prehoda z 
linearnega gospodarstva na krožno; 
spodbujanja lokalnih gospodarstev; 
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; prehoda od 
paradigme rasti k paradigmi „postrasti“ 
(post-growth) in trajnostnega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 7

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 

(16) Za prehod na podnebno nevtralnost 
so potrebni celostni pristop, spremembe v 
celotnem spektru politik ter skupno 
prizadevanje vseh sektorjev gospodarstva 
in družbe, kot je poudarila Komisija v 
svojem sporočilu „Evropski zeleni 
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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.

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. 
Enako pomembno je spodbujati sinergijo 
med evropskimi strukturnimi in 
investicijskimi skladi ter različnimi 
programi Unije, kot je Obzorje Evropa, da 
bi podprli nove tehnologije in inovativne 
rešitve, s katerimi bomo nadomestili 
uporabo fosilnih goriv.

Or. en

Predlog spremembe 8

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 
na 65 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 
Če bo menila, da je treba cilj Unije za leto 
2030 spremeniti, bo morala predložiti 
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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.

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 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 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Ker imajo državljani in skupnosti 
pomembno vlogo pri spodbujanju prehoda 
na podnebno nevtralnost, bi bilo treba 
spodbujati močno javno in družbeno 
angažiranost na področju podnebnih 
ukrepov na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni. Komisija bi zato morala v 
skladu z načelom partnerstva ter ob 
spoštovanju enakosti spolov in načela 
nediskriminacije 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 
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pakta.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci, vlagatelji in 
potrošniki, za zagotovitev hitrega, trajnega 
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 2040. 
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 11

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 politike. Ker cilja te uredbe 
(doseči podnebno nevtralnost v Uniji do 
leta 2040) 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 12

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 glede 
temperature iz člena 2 Pariškega 
sporazuma – tj. da se dvig globalne 
temperature omeji na precej pod 2 °C nad 
predindustrijsko ravnjo in se nadaljujejo 
prizadevanja, da dvig temperature ne bi 
presegel 1,5 °C nad to ravnjo, poleg tega 
pa se finančni tokovi uskladijo z razvojem, 
odpornim na podnebne spremembe –, in 
zagotavlja okvir za doseganje napredka pri 
uresničevanju globalnega cilja prilagajanja 
iz člena 7 Pariškega sporazuma.

Or. en
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Obrazložitev

Unija je v svetovnem boju proti podnebnim spremembam odgovorna za to, da vodi z zgledom, 
saj ima za to tudi dovolj sredstev. Glede na izredne podnebne razmere, ki jih je razglasil 
Parlament, je treba določiti še ambicioznejši cilj, da bi podnebno nevtralnost dosegli že do 
leta 2040 in ne do leta 2050, kot je bilo prvotno predvideno.

Predlog spremembe 13

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 na ravni Unije in 
na nacionalni ravni emisije zmanjšajo na 
ničelno stopnjo.

Or. en

Obrazložitev

V uredbi je bistveno poudariti, da je zmanjšanje emisij na ničelno stopnjo tako skupna 
odgovornost Unije kot odgovornost vsake države članice posebej.

Predlog spremembe 14

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, pa tudi pomen 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije.
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Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba ne le to, da bi morali podnebno nevtralnost doseči na centralni vladni 
ravni, temveč tudi, da bi morali spodbujati ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, ki v 
skladu s Pogodbama šteje med glavne cilje Unije.

Predlog spremembe 15

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 za 
leto 2030 določi nov cilj zmanjšanja emisij 
na 65% v primerjavi z letom 1990. Če bo 
Komisija menila, da je treba ta cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Da bi gospodarstvo uskladili z načelom trajnostnega razvoja in podnebno nevtralnost dosegli 
do leta 2040, bi morala Unija določiti ambicioznejši, a izvedljiv vmesni cilj zmanjšanja 
emisij, saj bi s tem pokazala trdno zavezanost osrednjemu cilju in visoko raven podnebnih 
prizadevanj.

Predlog spremembe 16

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 

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
pa tudi zakonodajo Unije o skladih in 
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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.

instrumentih, da bi omogočili zmanjšanje 
emisij na 65% v primerjavi z letom 1990 in 
dosegli cilj podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1), ter razmisli o sprejetju 
potrebnih ukrepov, vključno s sprejetjem 
zakonodajnih predlogov, v skladu s 
Pogodbama.

Or. en

Obrazložitev

Strukturni, naložbeni in kohezijski skladi Unije ter vse vrste finančnih instrumentov so ključna 
orodja za doseganje podnebne nevtralnosti in jih je treba ustrezno prilagoditi, da bi kar 
najbolj delovali v smeri tega glavnega cilja.

Predlog spremembe 17

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.

Or. en

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 19

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 ter odpravi 
regionalnih neravnovesij;

Or. en

Obrazložitev

Pri določanju krivulje prehoda bi bilo treba upoštevati regionalne posebnosti, razlike in 
neravnovesja.

Predlog spremembe 20

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. Komisija do 31. januarja 2021 
sprejme posodobljeno strategijo EU za 
prilagajanje podnebnim spremembam. 
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. Zato se s temi cilji 
in s splošnim ciljem, da EU do leta 2040 
doseže podnebno nevtralnost, uskladijo 
tudi sporazumi o partnerstvu v okviru 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov.

Or. en

Obrazložitev

Dokumenti o strategiji za prilagajanje ne bi smeli biti nejasni, temveč čim bolj podrobni, ter 
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bi morali določati izrecne obveznosti in konkretne zavezujoče cilje.

Predlog spremembe 21

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 v skladu z načelom partnerstva 
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. en

Obrazložitev

Po mnenju Parlamenta je spoštovanje načela partnerstva bistvenega pomena, saj to omogoča 
posvetovanje z gospodarskimi in socialnimi partnerji ter, na primer, okoljskimi nevladnimi 
organizacijami.

Predlog spremembe 22

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

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 

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 
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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.;

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 za doseganje 
podnebne nevtralnosti do leta 2040, 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


