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Predlog resolucije

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 1
Navedba sklicevanja, alinea 3 a (novo)

– ob upoštevanju izjav, ki jih je na vrh G8 v Gleneaglesu naslovilo 24 mednarodnih 
vodij podjetij, ki zastopajo Svetovni gospodarski forum, na primer o potrebi sprejetja 
dolgoročnih ciljev za stabilizacijo podnebja,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava B

B. ker smo že priča podnebnim spremembam, ki se npr. kažejo v vse pogostejših in 
obsežnejših ekstremnih vremenskih razmerah ter tudi taljenju ledenikov in 
dolgotrajnem mrazu; ker so se izgube v gospodarstvu zaradi naravnih nesreč v 
zadnjem desetletju povečale za faktor več kot 6 v primerjavi z ravnjo iz leta 1960,

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Andres Tarand

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava B

B. ker smo že priča podnebnim spremembam, ki se npr. kažejo v taljenju polarnega ledu 
in dolgotrajnem mrazu ter predvsem v vse pogostejših in obsežnejših ekstremnih 
vremenskih razmerah; ker so se izgube v gospodarstvu zaradi naravnih nesreč v 
zadnjem desetletju povečale za faktor več kot 6 v primerjavi z ravnjo iz leta 1960,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava C

C. ker so industrializirane države tako danes kot v preteklosti v veliki meri odgovorne za 
kopičenje emisij toplogrednih plinov v ozračju; ker bodo najverjetneje prav države v 
razvoju plačale najvišji račun zaradi nestanovitnih podnebnih razmer in ker morajo 
industrializirane države prevzeti temeljno odgovornost pri nudenju pomoči državam z 
nizkim dohodkom pri njihovem prilagajanju podnebnim spremembam ter pri nudenju 
tehnološke in finančne pomoči, ko se prilagodijo,

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava D

D. ker je (črtano) že zdaj, leta 2005, treba v kratkem preučiti obveznosti glede 
zmanjševanja emisij po letu 2012 in ker bi zato moral COP-11 v Montrealu tej temi 
nameniti osrednjo pozornost,

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava D

D. ker je glede na določila Kjotskega protokola treba v letu 2005 začeti pogajanja o 
obveznostih glede zmanjševanja emisij po letu 2012, zaradi česar bi morala COP-11 
in COP/MOP 1 v Montrealu tej temi nameniti osrednjo pozornost,

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava D a (novo)

Da. ker je treba nadaljnje cilje kmalu določiti, da se zagotovi zanesljivost naložbe za vire 
energije z nizko vsebnostjo ogljika, tehnologije z nizkimi emisijami toplogrednih 
plinov in obnovljive energetske vire ter da se izogne naložbam v nezdružljivo 
energetsko infrastrukturo,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava E

E. ker nedavne znanstvene ugotovitve kažejo, da bo zaradi doseganja glavnega cilja 
Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, tj. izogniti se 
nevarnim podnebnim spremembam, mogoče potrebno koncentracije toplogrednih 
plinov stabilizirati pod 400 ppm CO2 oziroma ekvivalenta (črtano) in bodo zaradi tega 
v bližnji prihodnosti nujne precejšnje omejitve emisij,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava E a (novo)

Ea. ker bo znatno povečanje naložb v nove proizvodne zmogljivosti, ki uporabljajo 
okolju prijaznejše tehnologije in vire energije, pomagalo zmanjšati emisije
toplogrednih plinov v skladu z mednarodnimi obveznostmi Evropske unije in lahko
poveča našo odvisnost od energije,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava F a (novo)

Fa. ker se lahko vplivi na podnebje znatno zmanjšajo z boljšim načrtovanjem skupnosti,

Or. sv
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava F b (novo)

Fb. ker predlog direktive o učinkovitosti končne rabe energije in energetskih storitvah 
vključuje cilje, ki niso zavezujoči, ter ne nudi ustreznih obetov za zmanjšanje emisij 
snovi, ki onesnažujejo, in učinkovitih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam; 
ker je Parlament ponovno izrazil mnenje, ki ga je podal v resoluciji z dne 14. marca 
2001 o akcijskem načrtu Komisije za izboljšanje učinkovitosti energije v Evropski 
skupnosti1, in sicer da je zmanjšanje končne energijske intenzivnosti za 2,5 % na 
leto najmanjši smiselni cilj,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava G

G. ker je velikega pomena, da pri skupnih prizadevanjih za zniževanje emisij in 
izoblikovanje trajnejšega življenjskega sloga čim bolj sodelujejo vsi državljani, in ker 
bo tržno gospodarstvo brez zmanjševanja čezmernega potrošništva in proizvodnje 
povzročilo povečanje emisij toplogrednih plinov,

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava H a (novo)

Ha. ker bodo stroški ukrepov, namenjenih zmanjšanju emisij toplogrednih plinov,
izravnani s koristmi, ki jih bo prinesla omejitev povečanja temperature Zemlje za
največ 2 stopinji°C(*), ker bodo preprečene škoda in izgube, ki bi jih podnebne 
spremembe sicer lahko povzročile po svetu,

(*) v primerjavi z ravnmi med obdobjem pred industrializacijo

Or. fr

  
1 UL C 343, 5.12.2001, str. 190.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava I

I. ker ne smemo biti več odvisni od uporabe fosilnih goriv (črtano); ker je (črtano) treba 
državam v razvoju, ki skrivajo precejšnje bogastvo obnovljivih virov energije, a 
nimajo ustrezne tehnologije za njihovo izkoriščanje, nuditi pomoč,

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 15
Odstavek 1

1. poudarja, da bi morala strategija EU za blažitev podnebnih sprememb temeljiti na pristopu, 
ki vključuje naslednjih šest elementov:
– graditi na ključnih elementih Kjota – zavezujočih ciljih v zvezi z emisijami toplogrednih 

plinov, svetovnem sistemu trgovanja s pokrovom in prilagodljivih mehanizmih,

– narediti vse potrebno za bistveno zmanjševanje emisij doma, za začetek vsaj 30 % 
domačega zmanjšanja do leta 2020,

– uporabiti proaktivni pristop zato, da se prizadevanjem pridružijo še druge države, zlasti 
ZDA,
– razviti strateško partnerstvo s Kitajsko, Južno Afriko, Brazilijo in Indijo kot obliko 

pomoči pri njihovem razvoju trajnostnih energetskih strategij in spodbudo zato, da se 
pridružijo prizadevanjem za blažitev podnebnih sprememb,

– odločno pospešiti razvoj in inovacije na področju tehnologij za pridobivanje trajnostnih 
virov energije in odstraniti „namerno postavljene“ ovire, kot so subvencije za fosilna 
goriva, ter vračunati zunanje stroške, vključno tiste v zvezi s podnebnimi spremembami, 
v ceno proizvodnje energije,

– spodbuditi večje neposredno sodelovanje evropskih državljanov pri prizadevanjih za 
blažitev podnebnih sprememb, pri čemer je nujno potrebno zagotoviti podrobno 
obveščanje o vsebnosti ogljika v izdelkih in storitvah, v prihodnosti pa je možna tudi 
vzpostavitev sistema osebnih prodajnih kvot; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 16
Odstavek 1, alinea 1

- graditi na Kjotu s popolnimi in zavezujočimi omejitvami za industrializirane države,

Or. nl
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Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 17
Odstavek 1, alinea 5 a (novo)

– uporabiti evropsko in nacionalno zakonodajo za spodbujanje večje energetske 
učinkovitosti in zmanjšanje cene tehnologije, ki zmanjšuje vplive na podnebje,

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 18
Odstavek 1, alinea 6

– spodbuditi večje neposredno sodelovanje evropskih državljanov pri prizadevanjih za 
blažitev podnebnih sprememb, pri čemer je nujno potrebno zagotoviti podrobno 
obveščanje o vsebnosti ogljika v izdelkih in storitvah (črtano);

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 19
Odstavek 1, alinea 6 a (novo)

– zahtevati, da politični sistem prevzame odgovornost za olajševanje ukrepov, ki 
državljanom omogočajo, da zmanjšajo svoj vpliv na podnebje,

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 20
Odstavek 2

2. poziva Komisijo in države članice, da na Konferenci držav pogodbenic COP-11 
začnejo obravnavati predloge za bodoči podnebni režim po letu 2012, ki bo temeljil 
na globalnih ciljih, s katerimi bi preprečili, da bi povprečno povišanje globalne 
temperature ne preseglo 2 stopinj Celzija v primerjavi z ravnjo pred industrializacijo; 
poudarja, da morajo ti predlogi temeljiti na načelih pravičnosti, trajnosti, 
odgovornosti in sposobnosti ali zmogljivosti za ukrepanje;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 21
Odstavek 2

2. poziva vodilne strukture EU, da na Konferenci držav pogodbenic COP-11 predstavijo 
predloge za bodoči podnebni režim, ki bo temeljil na globalnih ciljih, s katerimi bi 
preprečili, da bi povprečno povišanje globalne temperature ne preseglo 2 stopinj 
Celzija v primerjavi z ravnjo pred industrializacijo; poziva delegacijo EU, da druge 
udeleženke prepriča o svoji odločenosti, da bo šla s Kjotskim protokolom še dlje s 
popolnim in zavezujočim zniževanjem emisij za industrializirane države, in da si 
hkrati prizadeva za ustrezno zavezanost držav v razvoju;

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 22
Odstavek 2

2. poziva vodilne strukture EU, da na Konferenci držav pogodbenic COP-11 in 
COP/MOP1 predstavijo predloge za bodoči podnebni režim, ki bo temeljil na 
globalnih ciljih, s katerimi bi preprečili, da bi povprečno povišanje globalne 
temperature ne preseglo 2 stopinj Celzija v primerjavi z ravnjo pred industrializacijo; 
poudarja, da morajo ti predlogi temeljiti na načelih pravičnosti, trajnosti, 
odgovornosti in sposobnosti ali zmogljivosti za ukrepanje; poudarja, da se je treba 
na Konferenci držav pogodbenic COP-11 in COP/MOP1 dogovoriti o jasnem, 
časovno omejenem postopku za pogajanja o mednarodni pogodbi o podnebju po letu 
2012, in priporoča, da mora ta postopek potekati v skladu s Kjotskim protokolom, in 
ne le Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 23
Odstavek 3

3. izraža prepričanje, da bi moral bodoči režim temeljiti na sicer skupni, a diferencirani 
odgovornosti, katere cilja sta zoženost in zbliževanje, na stalnem in postopno 
povečanem omejevanju emisij in na sodelovanju večjega števila držav pri tovrstnih 
prizadevanjih; poudarja, da morajo vsi cilji glede omejevanja emisij temeljiti na 
nedavnih znanstvenih raziskavah in težiti k temu, da globalnega povprečnega 
povišanja temperature za 2 stopinji C z ustrezno gotovostjo ne presežejo; potem
poudarja, da bi morali vsi pretehtani ukrepi kot osnovno značilnost upoštevati 
stroškovno učinkovitost in da naj bi bil dolgoročni cilj oblikovanje svetovnega 
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trgovanja z ogljikom, ki bo temeljil na trgovanju s pokrovom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 24
Odstavek 3

3. izraža prepričanje, da bi moral bodoči režim temeljiti na sicer skupni, a diferencirani 
odgovornosti, na stalnem in postopno povečanem omejevanju emisij in na sodelovanju 
večjega števila držav pri tovrstnih prizadevanjih; poudarja, da bi morali vsi pretehtani 
ukrepi kot osnovno značilnost upoštevati stroškovno učinkovitost in da naj bi bil 
dolgoročni cilj oblikovanje svetovnega trgovanja z ogljikom, ki bo temeljil na 
trgovanju s pokrovom; potem opozarja, da mora izračun stroškovne učinkovitosti 
vključevati stroške neukrepanja in pričakovane gospodarske koristi zgodnjega 
ukrepanja in inovacij ter tudi tehnološkega izobraževanja, ki bo zmanjšalo stroške 
blažitve;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 25
Odstavek 3

3. izraža prepričanje, da bi moral bodoči režim temeljiti na sicer skupni, a diferencirani 
odgovornosti, na stalnem in postopno povečanem omejevanju emisij in na sodelovanju 
večjega števila držav pri tovrstnih prizadevanjih; poudarja, da bi morali vsi pretehtani 
ukrepi kot osnovno značilnost upoštevati stroškovno učinkovitost in da naj bi bil 
dolgoročni cilj oblikovanje svetovnega trgovanja z ogljikom, ki bo temeljil na 
emisijskem pokrovu (črtano); 

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 26
Odstavek 4

4. pozdravlja ugotovitve Evropskega sveta 23. marca 2005 v Bruslju, še zlasti v zvezi s 
prizadevanji za 15 do 30 % omejitve emisij v državah v razvoju do leta 2020; (črtano)

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 27
Odstavek 4

4. pozdravlja ugotovitve Evropskega sveta 23. marca 2005 v Bruslju, še zlasti v zvezi s 
prizadevanji za 15 do 30 % omejitve emisij v državah v razvoju do leta 2020; vseeno 
vztraja, da so prav tako potrebni dolgoročno opredeljeni cilji glede omejevanja emisij 
in predlaga omejitev v višini 60–80 % do leta 2050; poudarja, da morajo vsi cilji 
glede omejevanja emisij temeljiti na nedavnih znanstvenih raziskavah in težiti k 
temu, da dosežejo povprečno svetovno povišanje temperature za 2 stopinji C z 
ustrezno gotovostjo;  

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 28
Odstavek 4

4. pozdravlja ugotovitve Evropskega sveta 23. marca 2005 v Bruslju, še zlasti v zvezi s 
prizadevanji za 15 do 30 % omejitve emisij v državah v razvoju do leta 2020; vseeno 
vztraja, da so prav tako potrebni dolgoročno opredeljeni cilji glede omejevanja emisij 
in predlaga omejitev v višini 60–80 % do leta 2050; ponavlja, da mora biti v skladu z 
načelom dodatnosti vsaj polovica prizadevanja za zmanjšanje dosežena doma; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 29
Odstavek 5

5. poudarja, da bo za učinkovito blaženje podnebnih sprememb potrebno bistvenejše 
preoblikovanje energetskih in transportnih sistemov, ki naj bi v okviru lizbonske 
strategije postalo gonilna sila spodbujene rasti, večje konkurenčnosti in izvoza; poziva 
EU, da razvije strategijo, s katero bo Evropa postala energetsko najučinkovitejše
gospodarstvo na svetu, s postavitvijo ciljev glede letnega zmanjšanja energijske 
intenzivnosti za od 2,5 do 3 %;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 30
Odstavek 5

5. poudarja, da bo za učinkovito blaženje podnebnih sprememb potrebno bistvenejše 
preoblikovanje energetskih in transportnih sistemov ter načrtovanje stavb z boljšim 
toplotnim izkoristkom, ki naj bi v okviru lizbonske strategije postala gonilna sila 
spodbujene rasti in večje konkurenčnosti (črtano);

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Predlog spremembe 31

Odstavek 5

5. poudarja, da bo za učinkovito blaženje podnebnih sprememb potrebno bistvenejše 
preoblikovanje energetskih in transportnih sistemov, in poziva Evropsko komisijo, da 
pripravi strategijo, s katero bo Evropa postala energetsko najučinkovitejše
gospodarstvo na svetu, s postavitvijo ciljev za letno povečanje učinkovitosti od 3 % 
do 5 %; 

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 32
Odstavek 5

5. poudarja, da bo za učinkovito blaženje podnebnih sprememb potrebno bistvenejše 
preoblikovanje energetskih in transportnih sistemov, ki naj bi v okviru lizbonske 
strategije postalo gonilna sila spodbujene rasti, večje konkurenčnosti in izvoza; poziva 
EU, da razvije strategijo, s katero bo Evropa postala energetsko najučinkovitejše
gospodarstvo na svetu, s postavitvijo ciljev glede letnega povečanja učinkovitosti 
za 3 %;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 33
Odstavek 5 a (novo)

5a. ugotavlja, da bo zapoznelo delovanje povečalo tveganje škodljivih okoljskih učinkov 
in večjih stroškov; potem vztraja, da zmanjšanje svetovnih emisij ne sme povzročiti 
drugih nevarnosti, npr. tveganja za zdravje ljudi, radioaktivnih odpadkov, širjenja 
orožja ali terorizma, in zato morajo krediti CDM/JI ali podobni krediti še naprej 
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izključevati jedrske dejavnosti; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 34
Odstavek 5 b (novo)

5b. ugotavlja, da je Medvladni forum za spremembo podnebja (IPCC) že leta 1996 
ugotovil, da jedrska energija ni rešitev za podnebne spremembe, ker bi zahtevala 
izgradnjo približno 70 reaktorjev na leto do leta 2100 le zato, da se njen prispevek k 
svetovnim potrebam po električni energiji poveča na 47 %;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 35
Odstavek 5 c (novo)

5c. meni, da morajo EU in njene države članice pregledati in popraviti svoje 
instrumente za načrtovanje skupnosti, da zmanjšajo vplive na podnebje, zlasti pri 
načrtovanju in novih naložbah v transportne sisteme ter nova stanovanjska in 
industrijska območja;

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 36
Odstavek 6

6. poudarja, da že obstajajo številne tehnologije za omejevanje emisij toplogrednih 
plinov, vendar pa njihov vstop na trg ovirajo številne, velikokrat namerno postavljene 
ovire, kot so subvencije za fosilna goriva; zaradi tega poziva Komisijo, da predlaga 
zakonodajo za odpravo vseh takšnih subvencij in namesto tega vzpostavi pozitivne 
spodbude za pospeševanje uporabe energetsko učinkovitih tehnologij z nizko emisijo 
ogljika oziroma brez emisije ogljika in se zavzema zato, da se z dejavno uporabo 
javnih naročil znotraj EU skuša doseči znižanje stroškov za tovrstne tehnologije;  
potem se zavzema za poseben urgentni program (kot je bil npr. program Apollo v 
šestdesetih letih v ZDA) za spodbujanje raziskav in inovacij s področja trajnih virov 
energije;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 37
Odstavek 6

6. poudarja, da že obstajajo številne tehnologije za omejevanje emisij toplogrednih 
plinov, pred katerimi pa se dvigajo številne, velikokrat namerno postavljene ovire, kot 
so subvencije za fosilna goriva; zaradi tega vodilne v EU poziva k vzpostavitvi 
pozitivnih spodbud za pospeševanje uporabe energetsko učinkovitih tehnologij z nizko 
emisijo ogljika oziroma brez emisije ogljika in se zavzema zato, da se tudi z javnimi 
naročili znotraj EU skuša doseči znižanje stroškov za tovrstne tehnologije; potem se 
zavzema, da se Sedmi okvirni program osredotoči na raziskave in inovacije na 
področjih, povezanih z blažitvijo podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 38
Odstavek 6 a (novo)

6a. poziva Komisijo, na podlagi dejstva, da bo v prihodnjih desetletjih večino, če ne vse, 
energetske infrastrukture EU treba zamenjati, k predložitvi predlogov za 
zagotavljanje, da se pri vseh naložbah v energetsko infrastrukturo v EU uporabljajo 
najboljše razpoložljive tehnologije, ki imajo nizke emisije fosilnih goriv ali jih sploh 
nimajo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 39
Odstavek 6 b (novo)

6b. ugotavlja, da nam tehnike za zajetje in shranjevanje ogljika ne morejo preprečiti 
uporabe neobnovljivih virov in so kot take le začasne rešitve za odpravo sproščanja 
CO2 v atmosfero, zato se zajetja in shranjevanja ogljika ne sme obravnavati kot za 
okolje trajne tehnike in je treba nameniti sredstva za resnične rešitve, kot so 
drugačne oblike obnovljive energije in tehnologije za varčevanje z energijo.

Prav tako je pomembno pojasniti, da uporaba zemeljskega plina kot goriva znatno 
prispeva k emisijam toplogrednih plinov in je glede vpliva na okolje boljša od 
uporabe drugih fosilnih goriv;  

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 40
Odstavek 6 c (novo)

6c. poziva Komisijo in države članice k jasnim in stvarnim vlaganjem v dolgoročno 
reformo CDM in njenih institucij, da se izboljša njeno izvajanje in spodbudi širše 
sodelovanje udeležencev iz zasebnega sektorja ter s tem oblikuje potreben zagon za 
delo po letu 2012; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 41
Odstavek 6 d (novo)

6d. opozarja na potrebo po spodbujanju novih tehnologij za vesoljske sisteme za analizo 
naravnih nesreč iz vesolja in s tem na potrebo po predvidevanju in blažitvi njihovih 
uničujočih posledic;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 42
Odstavek 6 e (novo)

6e. zaskrbljeno ugotavlja povečanje tovornega prometa, poziva Komisijo k sestavi ocene 
sproščanja CO2, ki ga povzroči tovorni promet, in k načrtovanju inovativnih načinov 
za obveščanje o onesnaženju s CO2, ki ga povzroča promet;

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 43
Odstavek 6 f (novo)

6f. meni, da je zaradi zahtevnosti raziskav in tehnološkega razvoja, ki jih zahtevajo 
podnebne spremembe in preprečevanje nesreč, ter zaradi njihove čezmejne 
razsežnosti treba najti evropske rešitve, ki presegajo načelo regionalne in 
nacionalne subsidiarnosti;
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Or. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 44
Odstavek 6 g (novo)

6g. poziva vodstvo držav EU, ki tega še niso storile, da prispevajo sredstva v dodatni 
sklad za zagotavljanje, da lahko izvršni odbor CDM izpolni svojo nalogo ustvariti 
dobro delujoč in učinkovit mehanizem;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 45
Odstavek 7

7. poudarja, da so ukrepi v transportnem sektorju bistveni, ker ta prispeva približno 
30 % emisij CO2 v Skupnosti, od tega je delež cestnega prometa približno 85 %, 
medtem ko je železniški promet energetsko petkrat učinkovitejši, zato poziva k 
povečanju železniškega prometa in javnega prevoza, vključno z mestnim prevozom. 
Razen tega obžaluje dejstvo, da prostovoljni sporazum s proizvajalci avtomobilov 
najverjetneje ne bo prinesel želenih rezultatov; v tej zvezi poziva k oblikovanju 
ukrepov za zmanjšanje emisij na področju transporta z obvezujočimi cilji glede emisij 
CO2 iz fosilnih goriv pri novih vozilih – do leta 2012 postaviti najvišjo zgornjo mejo 
120 g CO2/km za srednje velika vozila – zavzema pa se tudi za bolj inovativno 
politiko na področju prostorskega načrtovanja; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 46
Odstavek 7

poudarja, da so ukrepi v transportnem sektorju bistveni in obžaluje dejstvo, da prostovoljni 
sporazum s proizvajalci avtomobilov najverjetneje ne bo prinesel želenih rezultatov; v 
tej zvezi poziva k oblikovanju ukrepov za zmanjšanje emisij na področju transporta z 
obvezujočimi cilji glede emisij CO2 iz fosilnih goriv pri novih vozilih; išče jasne in 
opredmetene ukrepe; obžaluje, da avtomobilska industrija v predpisanem roku ne 
more izpolniti cilja 140 gm/km; poziva k dolgoročni uvedbi pravne omejitve 80–100 
gm/km; razen tega poziva k uvedbi sistema pravic pri trgovanju z emisijami za 
avtomobilsko industrijo, da bo lahko industrija nadaljevala zmanjševanje emisij ob 
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najnižjih stroških; poziva Komisijo k načrtovanju inovativnih ukrepov, ki bodo 
industrijo spodbudili k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov;  

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 47
Odstavek 7

7. poudarja, da so ukrepi v transportnem sektorju bistveni in obžaluje dejstvo, da 
prostovoljni sporazum s proizvajalci avtomobilov najverjetneje ne bo prinesel želenih 
rezultatov; v tej zvezi poziva k oblikovanju ukrepov za zmanjšanje emisij na področju 
transporta z obvezujočimi cilji glede emisij CO2 iz fosilnih goriv pri novih vozilih –
do leta 2010 postaviti najvišjo zgornjo mejo 120 g CO2/km za srednje velika vozila –
zavzema pa se tudi za ciljno naravnano podporo javnemu prevozu in bolj inovativno 
politiko na področju prostorskega načrtovanja, ki vključuje prenos prometa s cest na 
železniške in pomorske proge; pobuda za razvoj učinkovitejšega železniškega 
sistema mora vključevati prevoz potnikov in tovora;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 48
Odstavek 7

7. poudarja, da so ukrepi v transportnem sektorju bistveni in obžaluje dejstvo, da 
prostovoljni sporazum s proizvajalci avtomobilov najverjetneje ne bo prinesel želenih 
rezultatov; v tej zvezi poziva k oblikovanju ukrepov za zmanjšanje emisij na področju 
transporta z obvezujočimi cilji glede emisij CO2 iz fosilnih goriv pri novih vozilih –
do leta 2012 postaviti najvišjo zgornjo mejo 120 g CO2/km za srednje velika vozila in 
razviti proizvodnjo hibridnih vozil – zavzema pa se tudi za bolj inovativno politiko na 
področju prostorskega načrtovanja; iz istega razloga bo Komisija sestavila seznam 
glavnih delovnih projektov, ki vključujejo kombinirani cestni in železniški promet 
ter vlake za visoke hitrosti, da se zmanjša cestni promet, ter bo za pospešitev 
izvajanja teh glavnih programov objavila ustanovitev posebnega evropskega 
posojilnega instrumenta;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 49
Odstavek 7

7. poudarja, da so ukrepi v transportnem sektorju bistveni in obžaluje dejstvo, da 
prostovoljni sporazum s proizvajalci avtomobilov najverjetneje ne bo prinesel želenih 
rezultatov; v tej zvezi poziva k oblikovanju ukrepov za zmanjšanje emisij na področju 
transporta z obvezujočimi cilji glede emisij CO2 iz fosilnih goriv pri novih vozilih; 
priporoča določitev najvišje zgornje meje 120 g CO2/km do leta 2010 za srednje 
velika vozila, da se do leta 2020 povprečne skupne emisije na vozilo znižajo na 60g
CO2/km (med drugim tudi z enotnimi hitrostnimi omejitvami v celotni EU, 
minimalnimi standardi za učinkovitost goriva), zavzema pa se tudi za bolj inovativno 
politiko na področju prostorskega načrtovanja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 50
Odstavek 7 a (novo)

7a. meni, da je pri cestnem prometu treba upoštevati „načelo onesnaževalec plača“, 
vsebovano v členu 174(2) Pogodbe, ki določa, da morajo vozniki, ki so lastniki vozil, 
katerih emisije presegajo 120 g CO2/km, plačati za ta privilegij, ter zahteva, da 
Komisija v ta namen predloži predloge; poziva Komisijo, da razišče, kako bi 
dovoljenje za uporabo tako dolgih tovornjakov, kot se uporabljajo na Švedskem in 
Finskem, v vseh državah članicah koristilo blažitvi podnebnih sprememb; in v 
kratkem poroča o ugotovitvah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 51
Odstavek 7 b (novo)

7b. meni, da imajo zdaj, v zvezi z železniškim prometom, drobitev in številna preostala 
ozka grla v železniškem omrežju EU za tovorni promet znaten neposreden vpliv na 
emisije v transportnem sektorju, predvsem ko se upošteva količina tovora, ki se ga v 
EU prepelje po železnici v primerjavi z ZDA, in zato poziva Komisijo, da kot del 
pregleda Evropskega programa o podnebnih spremembah (ECCP) predloži predloge 
za ustanovitev „vseevropskega hitrega železniškega omrežja za tovorni promet“, ki 
razreši drobitev omrežja za tovorni promet in odstrani preostala ozka grla v 
infrastrukturi;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 52
Odstavek 7 c (novo)

7c. odobrava predlog Komisije, da se velik delež cestnega prevoza blaga prenese na 
okolju prijaznejše načine prevoza; poziva Komisijo k predložitvi predlogov, 
oblikovanih za stabilizacijo ali zmanjšanje prometa v Evropski uniji od zdaj do leta 
2010;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 53
Odstavek 7 d (novo)

7d. ponavlja svojo zahtevo, da se emisije mednarodnih poletov in ladijskega prometa 
vključijo med cilje za zmanjšanje emisij od leta 2012; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 54
Odstavek 7 e (novo)

7e. poziva države članice, da subvencije za fosilna goriva prenesejo na čistejše ali okolju 
prijaznejše vire energije; ugotavlja, da je sedanji položaj stvar liberalizacije 
energetskega trga in privatizacije tega sektorja, kar povzroča, da so cene energije 
nižje, kot bi morale biti; obžaluje, da kljub sorazmerno nedavnim naftnim krizam 
države članice ali Komisija niso sprejele ukrepov vsaj za spodbujanje varčevanja z 
energijo;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 55
Odstavek 7 f (novo)

7f. podpira uvedbo ekoloških davkov na ravni Skupnosti; poudarja, da so ti, tako kot 
drugi tržni instrumenti, bistveni za učinkovito politiko zmanjševanja onesnaženosti; 
poziva Komisijo k predložitvi predlogov in države članice k sprejetju prvega 
evropskega ekološkega davka najpozneje do leta 2009;
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 56
Odstavek 7 g (novo)

7g. podpira predlog Komisije za tematsko strategijo urbanega okolja, katere cilj je 
izboljšati kakovost urbanih območij, še zlasti v zvezi s kakovostjo zraka; v zvezi s 
podnebnimi spremembami meni, da je treba dati prednost dvema političnima 
področjema: razvoju storitev javnega prevoza, ki uporabljajo čiste tehnologije ali 
tehnologije, ki manj onesnažujejo, in spodbujanju trajnostnih, visoko okoljsko 
kakovostnih (HEQ) gradbenih metod;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 57
Odstavek 8

8. da pokaže jasno evropsko vodstvo pred pogajanji leta 2012, poziva Komisijo, da 
pripravi posebne zakonodajne predloge za razširitev področja uporabe gradbene 
direktive ter za posodobitev direktive o biogorivih, v katero naj se vključi najnovejša 
tehnologija s področja bio-fleksi goriv (kot so MTHF, etil levulinat itd.), da uvede 
obvezne skupne standarde za ta nova goriva za celotno EU in opredeli minimalna 
razmerja mešanja dveh različnih goriv kot del pregleda ECCP;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 58
Odstavek 8

8. poziva vodilne strukture EU, da pripravijo posebne zakonodajne predloge za razširitev 
področja uporabe gradbene direktive tako, da zagotovi pobude za zmanjšanje količine 
energije, ki je potrebna za ogrevanje starih (–30 %) in novih (–80 %) zgradb, z 
izboljšanjem toplotnega izkoristka in izolacije ter z uporabo tehnologij z nizko 
porabo energije, ter za revizijo direktive o biogorivih, v katero naj se vključi 
najnovejša tehnologija s področja bio-fleksi goriv, in opredelijo minimalna razmerja 
mešanja dveh različnih goriv; 

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 59
Odstavek 8

8. poziva vodilne strukture EU, da pripravijo posebne zakonodajne predloge za razširitev 
področja uporabe gradbene direktive ter za posodobitev direktive o biogorivih, v 
katero naj se vključijo minimalni obvezni cilji in najnovejša tehnologija s področja 
bio-fleksi goriv. Razen tega je treba spremeniti standarde za motorni bencin in 
dizelsko gorivo tako, da se omogoči neposredno primešanje najmanj 10 % biogoriv v 
ta goriva;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 60
Odstavek 8

8. poziva vodilne strukture EU, da pripravijo posebne zakonodajne predloge za razširitev 
področja uporabe gradbene direktive ter za posodobitev direktive o biogorivih, v 
katero naj se vključi najnovejša tehnologija s področja bio-fleksi goriv in ustvarijo 
spodbude za stoječe kolone vozil na biogoriva;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 61
Odstavek 8

8. poziva vodilne strukture EU, da pripravijo posebne zakonodajne predloge za razširitev 
področja uporabe gradbene direktive, za določitev, da mora biti v novih stavbah 
uporabljen določen odstotek lesa, ter za posodobitev direktive o biogorivih, v katero 
naj se vključi najnovejša tehnologija s področja bio-fleksi goriv, in opredelijo 
minimalna razmerja mešanja dveh različnih goriv; 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 62
Odstavek 8 a (novo)

8a. poziva oblasti Evropske unije, da zagotovijo, da so strukturni skladi kot prednostna 
zadeva usmerjeni k trajnostnemu razvoju in zagotavljanju socialnih stanovanj;
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 63
Odstavek 9

9. poziva Komisijo k hitremu ukrepanju za zmanjševanje podnebnih sprememb zaradi 
letalskega prometa, ki ga naj vključi v sistem trgovanja z emisijami, pri tem pa 
upošteva celoten promet na letališčih EU; (črtano) Komisijo poziva, da (črtano) 
prouči politične opcije za obravnavo vpliva letalskega prometa na podnebje; poziva k 
vzporednim prizadevanjem za obravnavo emisij pomorskega prometa;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 64
Odstavek 9

9. poziva Komisijo k hitremu ukrepanju za zmanjševanje podnebnih sprememb zaradi 
letalskega prometa (črtano); poudarja, da emisije CO2 predstavljajo šele prvi korak in 
Komisijo poziva, da v prihodnje prouči politične opcije za obravnavo vpliva letalskega 
prometa na podnebje; 

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 65
Odstavek 9

9. poziva Komisijo k hitremu ukrepanju za zmanjševanje podnebnih sprememb zaradi 
letalskega prometa tako, da oblikuje sistem trgovanja z emisijami za emisije 
letalskega prometa za obdobje od 2008 do 2012, pri tem pa upošteva celoten promet 
na letališčih EU, in da se vzporedno uvedejo instrumenti za obravnavo vpliva 
letalskega prometa na podnebje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 66
Odstavek 9

9. ugotavlja, da je letalski promet odgovoren za od 4 % do 9 % emisij toplogrednih 
plinov po vsem svetu in da se emisije letalskega prometa na leto povečujejo za 3 %; 



AM\580356SL.doc 21/28 PE 362.686v02-00

SL

poudarja pomembnost ciljev strogega zmanjševanja za sektor letalskega prometa; 
poziva Komisijo k hitremu ukrepanju za zmanjševanje podnebnih sprememb zaradi 
letalskega prometa, ki ga naj vključi v sistem trgovanja z emisijami, pri tem pa 
upošteva celoten promet na letališčih EU; poudarja, da emisije CO2 predstavljajo šele 
prvi korak in Komisijo poziva, da v prihodnje prouči politične opcije za obravnavo 
vpliva letalskega prometa na podnebje; 

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 67
Odstavek 9 a (novo)

9a. poziva Komisijo k uvedbi globalnega prometnega davka, da se poslabša položaj 
oblikam prevoza, ki onesnažujejo in katerih resnični stroški so podcenjeni, saj se 
stroški v zvezi z onesnaževanjem, ki ga povzročajo, ne upoštevajo, to pa je neuspeh, 
ki služi tudi izkrivljanju konkurence v razmerju do vrst prevoza, ki ne onesnažujejo;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 68
Odstavek 9 b (novo)

9b. poziva Komisijo, da jasno določi pot h gospodarstvu z nizkimi emisijami CO2 tako, 
da oblikuje zemljevid poti, ki med drugim omogoča večji vpogled v to, kaj lahko 
pričakujemo od vodikove in obnovljive energije; hkrati poziva Komisijo, da opredeli 
kakršna koli ozka grla v razvoju ter uporabi novih in čistih tehnologij;

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 69
Odstavek 10

10. meni, da mora (črtano) pospešen razvoj uporabe proizvodnje energije iz biomase in 
podobnih virov predstavljati eno prednostno nalogo (črtano); 

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 70
Odstavek 10

10. meni, da mora (črtano) pospešen razvoj proizvodnje energije iz biomase in podobnih 
virov predstavljati osrednjo prednostno nalogo v kmetijski politiki Skupnosti skupaj z 
uravnoteženim pristopom k proizvodnji hrane;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 71
Odstavek 10

10. meni, da mora v bližnji prihodnosti pospešen razvoj proizvodnje energije iz biomase 
in podobnih virov predstavljati osrednjo prednostno nalogo; zato EU poziva, da 
mehanizme podpore kmetijstvu postopno preusmeri od proizvodnje hrane k 
spodbujanju pridobivanja obnovljivih virov energije; poudarja, da mora biti 
proizvodnja energije iz biomase organizirana tako, da je učinkovita v smislu 
pretvarjanja energije in ekološko trajnostna;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 72
Odstavek 10

10. meni, da mora v bližnji prihodnosti pospešen razvoj proizvodnje energije iz biomase 
in podobnih virov predstavljati osrednjo prednostno nalogo; zato EU poziva, da 
poudarek na mehanizmih podpore kmetijstvu prenese od proizvodnje hrane k 
spodbujanju pridobivanja obnovljivih virov energije;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 73
Odstavek 10 a (novo)

10a. opozarja na potrebo po raznovrstnosti zasnov raziskovalnih in preventivnih ukrepov, 
da se izognemo vplivom na zdravje in varnost ljudi, poplavam, suši, požarom – zlasti 
na gozdnatih in zaščitenih področjih –, biotsko raznovrstnost in gospodarske izgube; 
poziva države članice in Komisijo, da upoštevajo pomembnost gozdov in kmetovanja 
pri absorbiranju ogljika, zmanjševanju erozije, zagotavljanju sredstev in končno 
tudi uravnavanju podnebja;

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 74
Odstavek 11

črtano

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 75
Odstavek 11

11. da se zagotovijo mednarodno enaki konkurenčni pogoji, poziva Komisijo in države 
članice, da razmislijo o predlogu sektorskih ciljev za energetsko intenzivne izvozne 
industrije v državah, kjer obveznosti zmanjševanja emisij niso zavezujoče, kot 
dopolnitev zavezujočih ciljev v zvezi z emisijami za industrializirane države; 
Komisijo prosi, da prouči možnost sodelovanja na področju trgovanja z emisijami med 
EU in tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 76
Odstavek 11

11. ponovno poziva Komisijo in države članice, da sektorski pristop vključijo v pogovore 
o bodočem mednarodnem podnebnem režimu, in Komisijo prosi, da prouči možnost 
sodelovanja na področju trgovanja z emisijami med EU in tretjimi državami; poziva 
Komisijo, da dejavno pristopi k dialogu s podjetji v vsakem sektorju industrije, zato 
da se ponovno pregleda, katere spremembe v proizvodnji, prehrani in transportu se 
lahko spodbudijo in jih je treba spodbuditi, da se zmanjšajo emisije toplogrednih 
plinov v Evropski uniji;

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 77
Odstavek 12

12. poziva Komisijo, da resno prouči problem „priskledništva“ na področju blažitve 
podnebnih sprememb; poziva Komisijo in države članice, da raziščejo možnost 
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sprejetja mejnih prilagoditvenih ukrepov za trgovino, da se izravna kakršna koli 
kratkotrajna konkurenčna prednost, ki jo lahko imajo proizvajalci v 
industrializiranih državah brez omejitev v zvezi z ogljikom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 78
Odstavek 12

12. poziva Komisijo, da resno prouči problem „priskledništva“ na področju blažitve 
podnebnih sprememb; predlaga pobude v STO za učinkovito obravnavo nepoštene 
konkurence;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 79
Odstavek 13

črtano

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 80
Odstavek 13

črtano

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 81
Odstavek 14

14. poudarja, da je gospodarski razvoj pravica za vse države v razvoju; vseeno pa državam 
v razvoju ni treba ponoviti istih načinov onesnaževanja, kot jih poznajo 
industrializirane države; verjame, da je treba predpise mehanizma čistega razvoja 
spremeniti, tako da omogočajo trajnostni razvoj; predlaga, da se izposojevalne 
prednostne naloge mednarodnih finančnih ustanov in tudi prizadevanja pomoči EU 
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preusmerijo k podpori obnovljive energije in energetske učinkovitosti; zato predlaga 
sprožitev večstranske pobude za uporabo trajnostnih virov energije, pri kateri bi 
sodelovale EU, Kitajska, Indija, Brazilija, Južna Afrika ipd. pa tudi nekatere velike 
korporacije s področja energetike s ciljem spodbujanja obsežnega tehnološkega 
sodelovanja s posebnim osredotočanjem na problematiki energije in transporta, ki 
temelji na primeru nedavno sklenjenega partnerstva o podnebnih spremembah med 
EU in Kitajsko;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 82
Odstavek 14

14. poudarja, da je gospodarski razvoj pravica za vse države v razvoju; vseeno pa državam 
v razvoju ni treba ponoviti istih načinov onesnaževanja, kot jih poznajo 
industrializirane države; poudarja, da morajo Evropska unija in druge 
industrializirane države pomagati državam v razvoju pri razvoju trajnostnih 
tehnologij; zato predlaga sprožitev večstranske pobude za uporabo trajnostnih virov 
energije, pri kateri bi sodelovale EU, Kitajska, Indija, Brazilija, Južna Afrika ipd. pa 
tudi nekatere velike korporacije s področja energetike s ciljem spodbujanja obsežnega 
tehnološkega sodelovanja s posebnim osredotočanjem na problematiki energije in 
transporta; 

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 83
Odstavek 14

14. poudarja, da je gospodarski razvoj pravica za vse države v razvoju; vseeno pa državam 
v razvoju ni treba ponoviti istih načinov onesnaževanja, kot jih poznajo 
industrializirane države; zato predlaga sprožitev večstranske pobude za uporabo 
trajnostnih virov energije, pri kateri bi sodelovale EU, Rusija, Kitajska, Indija, 
Brazilija, Južna Afrika ipd. pa tudi nekatere velike korporacije s področja energetike s 
ciljem spodbujanja obsežnega tehnološkega sodelovanja s posebnim osredotočanjem 
na problematiki energije in transporta;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 84
Odstavek 14 a (novo)

14a. ugotavlja, da bodo potrebne spremembe v pristopu in fizične prilagoditve za 
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omogočanje družbi, da se pripravi na posledice podnebnih sprememb (na primer 
boljše načrtovanje rabe zemljišč, popravljeni gradbeni predpisi, izboljšana zaščita 
pred poplavami, geografska raznolikost središč proizvodnje, načrtovanje ukrepov 
itd.);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 85
Odstavek 14 a (novo)

14a. poziva Komisijo, kot del tehnološkega sodelovanja z državami iz Priloge B in kot del 
ponovnega pregleda Sporazuma iz Cotonouja, da pomaga njihovim vladam pri 
sprejetju nacionalnih energetskih strategij, da čim bolj zmanjšajo svojo odvisnost od 
uvoženih fosilnih goriv, pri spodbujanju hitrega tehnološkega napredka, tj. ko manj 
razvite tehnologije z uporabo novih tehnologij hitro nadoknadijo svoj zaostanek 
(angl. leapfrogging), predvsem v zvezi z obnovljivo energijo, še zlasti biomaso, in da 
jim pomagajo doseči razvojne cilje tisočletja ZN;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 86
Odstavek 14 b (novo)

14b. ugotavlja, da je treba sprejeti ukrepe za večjo prilagodljivost naše družbe vremenu 
(boljše načrtovanje rabe zemljišč, gradbeni predpisi, zaščita pred poplavami, 
geografska raznolikost središč proizvodnje, načrtovanje ukrepov itd.); 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 87
Odstavek 15

15. vztraja pri potrebi po povečani finančni pomoči najmanj razvitim državam pri 
prilagajanju podnebnim spremembam; poudarja, da takšne podpore ne smemo 
obravnavati kot pomoč ali dobrodelnost, ampak kot priznavanje zgodovinske 
odgovornosti za velik delež podnebne krize; v tej zvezi meni, da trajnostno 
upravljanje gozdov, zlasti tropskih, predstavlja pomemben element tako blažitve 
podnebnih sprememb kot prilagajanja tem spremembam; 

Or. nl
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 88
Odstavek 15

15. vztraja pri potrebi po povečani finančni pomoči najmanj razvitim državam pri 
prilagajanju podnebnim spremembam; v tej zvezi meni, da trajnostno upravljanje 
gozdov, zlasti tropskih, predstavlja pomemben element tako blažitve podnebnih 
sprememb kot prilagajanja tem spremembam in zato zahteva od Komisije, da to v 
svojih dejavnostih razvojnega sodelovanja postavi za prednostno nalogo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Caroline Lucas in Rebecca Harms

Predlog spremembe 89
Odstavek 15 a (novo)

15a. poziva Komisijo, da prouči izvedljivost in zasluge vzpostavitve sistema osebnih 
emisijskih kvot, s katerimi je mogoče trgovati, da se vključijo državljani in se vpliva 
na zasebne vzorce potrošnje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 90
Odstavek 16

16. poziva evropske institucije, da postavijo zgled in pri različnih dejavnostih skušajo čim 
bolj omejiti emisije toplogrednih plinov, npr. s povečano energetsko učinkovitostjo 
lastnih pisarniških prostorov in uporabljene opreme, uporabo vozil z nizko emisijo 
CO2 za službene potrebe ipd.; 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 91
Odstavek 16

16. poziva evropske institucije, da postavijo zgled in pri različnih dejavnostih skušajo čim 
bolj omejiti emisije toplogrednih plinov, npr. s povečano energetsko učinkovitostjo 
lastnih pisarniških prostorov in uporabljene opreme, uporabo načinov prevoza z nizko 
stopnjo ogljikovih emisij ipd.; posebno pozornost je treba nameniti potovanju 
poslancev Parlamenta, (črtano) uporabi vozil z nizko emisijo CO2 za službene potrebe 
ipd.; 
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vložita Kartika Tamara Liotard in Roberto Musacchio

Predlog spremembe 92
Odstavek 16 a (novo)

16a. poziva Komisijo, da začne izvajati pobudo EU, da se poveča ozaveščenost 
državljanov o vlogi, ki jo imata čezmerno potrošništvo in proizvodnja pri podnebnih 
spremembah; 

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 93
Odstavek 16 b (novo)

16b. poudarja, da medsektorski značaj podnebnih sprememb zahteva sodelovanje med 
večino odborov Evropskega parlamenta; in predlaga začasni odbor, ki bi se 
učinkovito spopadel z izzivom glede podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 94
Odstavek 16 c (novo)

16c. priznava in podpira rešitve, ki temeljijo na informacijskih in komunikacijskih 
tehnologijah (ICT), za ločitev gospodarske rasti od porabe energije in materialov ter 
tudi prometa, ki s tem prispevajo k bolj trajnostni družbi; poziva Komisijo k 
predlogu političnih ukrepov, da bi zajeli izboljšave učinkovitosti, ki jih posredujejo 
informacijske in komunikacijske tehnologije, v stanovanjski politiki, 
dematerializaciji, transportu in preusmeritvi od proizvodov na storitve; 

Or. en


