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Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Anneli Korhola 

Predlog spremembe 1 
Uvodna izjava C 

C. ker sta Evropski parlament in Svet 13. oktobra 2003 sprejela direktivo o vzpostavitvi 
sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in ker ta 
velik korak potrjuje politično zavezanost EU in njenih držav članic, da se bodo 
osredotočile na trajnostno ukrepanje doma, in hkrati spodbuja druge podpisnice k 
enakemu ravnanju, 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, Johannes (Hans) 
Blokland, Jonas Sjöstedt, Chris Davies  

Predlog spremembe 2 
Odstavek 2 

2. meni, da COP-10 prestavlja dobro priložnost ne samo za korak naprej od sklepov o 
izvajanju Kjotskega protokola s prejšnje konference pogodbenic, še posebej pa s 
konferenc v Bonnu, Marakešu, New Delhiju in Milanu, ampak tudi za začetek široke 
razprave o poglavitnih temah drugega ciljnega obdobja za dosego cilja EU povprečne 
globalne temperature, ki naj ne bi presegala višin pred industrializacijo za več kot 
+2°C ; ponovno izraža svoje stališče, da mora načelo o enakih pravicah na dolgi rok 
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veljati za vsakega državljana sveta; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Anneli Korhola 

Predlog spremembe 3 
Odstavek 3 

3. poziva EU in vse ostale pogodbenice okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja 
(UNFCCC), naj nadaljujejo v Milanu začete razprave za vključitev emisij 
mednarodnih poletov in ladijskega prometa v ciljne vrednosti za zmanjšanje emisij iz 
drugega ciljnega obdobja po 2012; poziva EU in vse ostale pogodbenice okvirne 
konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC), naj tudi posebej spremljajo 
emisije tovornega prometa in morda razvijejo svoj protokol o emisijah pri 
prevažanju; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Anneli Korhola 

Predlog spremembe 4 
Odstavek 4a (novo) 

4a. poziva EU in vse ostale pogodbenice okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja 
(UNFCCC), naj začnejo pogajanja za spremembo strukture prilog, da bi bile bolj po 
meri držav z močnim povečanjem emisij, kot sta Kitajska in Indija; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, 
Dorette Corbey, Johannes (Hans) Blokland in Dimitrios Papadimoulis 

Predlog spremembe 5 
Odstavek 4b (novo) 

4b. Poziva Evropsko komisijo in države članice, naj med pogovori z mednarodnimi 
partnerji, zlasti z Združenimi državami in Rusijo, poudarijo potrebo po zaščiti 
podnebja  in naj poudarijo, da odnosi med EU in tretjimi državami ne morejo biti 
zdravi, če se ne sprejme konstruktivnega stališča glede tega vprašanja; 
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 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Anneli Korhola 

Predlog spremembe 6 
Odstavek 6 

6. se seznani z zadnjim poročilom Evropske agencije za okolje, iz katerega je med 
drugim razvidno, da se Evropa zaradi spremembe podnebja segreva hitreje od 
svetovnega povprečja; se seznani s spremembo podnebja in segrevanjem arktičnih 
območij; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Anneli Korhola 

Predlog spremembe 7 
Odstavek 7 

7. meni, da bi morala EU podvojiti svoje napore pri doseganju ciljnih vrednosti 
Kjotskega protokola in biti zgled za druge podpisnice konvencije; poziva Komisijo, 
naj v direktivi o trgovanju z emisijami predlaga bolj gospodarsko trajnostna orodja, 
da bi se zmanjšale emisije; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dorette Corbey, Anders Wijkman, Dimitrios Papadimoulis, 
Johannes (Hans) Blokland, Satu Hassi in Peter Liese 

Predlog spremembe 8 
Odstavek 7a (novo) 

7a. poziva EU in države članice, naj vlagajo v ukrepe za prilagoditev podnebnim 
spremembam in naj ponudijo ustrezna denarna sredstva za države v razvoju za 
financiranje njihove prilagoditve; 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, 
Dorette Corbey, Johannes (Hans) Blokland in Dimitrios Papadimoulis 

Predlog spremembe 9 
Odstavek 7b (novo) 

7b. poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo tako ukrepi za večjo energetsko učinkovitost 
(v EU je potencial velik) kot s tem vezani obnovljivi viri energije, in podpira 
sporočilo Evropske komisije v zvezi s tem vprašanjem1; poudarja zlasti potencial 
biomase kot CO2-nevtralne oblike energije in poziva Komisijo, naj določi 
zakonodajne ukrepe za podporo proizvodnji energije iz biomase; 

 1 KOM(2004) 366 z dne 26.5.2004 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Anneli Korhola 

Predlog spremembe 10 
Odstavek 8 

8. spodbuja države članice, naj sprejmejo svoje odgovornosti in tako zagotovijo dosego 
svojih lastnih ciljnih vrednosti; zahteva začetek drugega kroga pogajanj, da bi se pri 
porazdelitvi bremen povečale ciljne vrednosti tistim 25 državam članicam, za katere 
je bilo dokazano, da so jim pri porazdelitvi bremen bile dodeljene prenizke ciljne 
vrednosti; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, 
Dorette Corbey, Johannes (Hans) Blokland in Dimitrios Papadimoulis 

Predlog spremembe 11 
Odstavek 9 

9. poziva države članice, ki še niso oblikovale lastnih nacionalnih načrtov razdelitve 
pravic, kot določa direktiva o trgovanju z emisijami, naj to storijo čimprej in naj pri 
tem postavijo ambiciozne cilje; poziva Komisijo, naj takoj ustrezno pravno ukrepa 
proti državam članicam, ki ne izpolnjujejo določil direktive; poziva Komisijo, naj 
zavrne nacionalne načrte razdelitve pravic, ki dovoljujejo neupravičeno visoko 
raven emisij CO2; 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Chris Davies in Anders Wijkman 

Predlog spremembe 12 
Odstavek 9a (novo) 

9a. vztraja pri prepovedi spreminjanja sprejetih nacionalnih načrtov razdelitve pravic 
po začetku delovanja 1. januarja 2005; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Anneli Korhola 

Predlog spremembe 13 
Odstavek 9b (novo) 

9b. poziva Komisijo, naj takoj predlaga spremembe k direktivi o trgovanju z emisijami v 
zvezi z že dognanimi slabimi delovanji in pomanjkljivostmi; 

 Or. en 
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