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Predlog spremembe 1
Jim Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da lahko na energijsko 
učinkovitost vpliva več sektorjev; nadalje 
poudarja, da le globalen in usklajen pristop 
med EU in nacionalnimi politikami (npr. 
na področju kohezije, kmetijstva, prometa, 
okolja itd.) omogoča oblikovanje
vizionarske in dolgoročne strategije, ki bo 
zagotavljala skladnost projektov in 
doseganje najboljših rezultatov;

1. poudarja znaten potencial za energijsko 
učinkovitost v dolgem nizu sektorjev;
nadalje poudarja, da le celosten in usklajen 
pristop, vključujoč lokalne, regionalne in 
nacionalne politike in politike Skupnosti   
omogoča izvajanje vizionarske in 
dolgoročne strategije, ki bo zagotavljala 
skladnost projektov in doseganje najboljših 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 2
Emanuel Jardin Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da lahko na energijsko 
učinkovitost vpliva več sektorjev; nadalje 
poudarja, da le globalen in usklajen pristop 
med EU in nacionalnimi politikami (npr. 
na področju kohezije, kmetijstva, prometa, 
okolja itd.) omogoča oblikovanje 
vizionarske in dolgoročne strategije, ki bo 
zagotavljala skladnost projektov in 
doseganje najboljših rezultatov;

1. poudarja, da lahko na energijsko 
učinkovitost vpliva več sektorjev; nadalje 
poudarja, da le večja tehnološka inovacija 
in globalen in usklajen pristop med EU in 
nacionalnimi politikami (npr. na področju 
kohezije, kmetijstva, prometa, okolja itd.) 
omogoča oblikovanje vizionarske in 
dolgoročne strategije, ki bo zagotavljala 
skladnost projektov in doseganje najboljših 
rezultatov;

Or. pt
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Predlog spremembe 3
Jim Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja dejstvo, da je treba 
energijsko učinkovitost obravnavati kot 
prednostno nalogo na evropski in svetovni 
ravni, ob upoštevanju svetovnega 
naraščanja povpraševanja po energiji, 
naraščanja cen nafte in zemeljskega plina 
ter vpliva podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 4
Jim Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomembnost odnosa med 
energijo in ozemeljsko kohezijo, na 
katerega opozarja zelena knjiga o 
ozemeljski koheziji, tako glede pozitivnega 
prispevka ukrepov za energijsko 
učinkovitost k trajnostnemu razvoju kot 
možnih dolgoročnih rešitev za 
odmaknjene regije; poziva Komisijo, naj v 
največji možni meri upošteva ta področja, 
zlasti gorske in najbolj oddaljene regije, in 
naj čim prej predstavi konkretne ukrepe, 
ki upoštevajo njihove posebne značilnosti 
in omejitve ter so namenjeni zagotavljanju 
večje energijske učinkovitosti;

2. poudarja pomembnost odnosa med 
energijo in ozemeljsko kohezijo, na 
katerega opozarja zelena knjiga o 
ozemeljski koheziji, glede pozitivnega 
prispevka ukrepov za energijsko 
učinkovitost k trajnostnemu razvoju, 
pomena dobro zasnovane prostorske 
strategije in oblikovanja dolgoročnih 
rešitev za vse regije;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomembnost odnosa med 
energijo in ozemeljsko kohezijo, na 
katerega opozarja zelena knjiga o 
ozemeljski koheziji, tako glede pozitivnega 
prispevka ukrepov za energijsko 
učinkovitost k trajnostnemu razvoju kot 
možnih dolgoročnih rešitev za odmaknjene 
regije; poziva Komisijo, naj v največji 
možni meri upošteva ta področja, zlasti 
gorske in najbolj oddaljene regije, in naj 
čim prej predstavi konkretne ukrepe, ki 
upoštevajo njihove posebne značilnosti in 
omejitve ter so namenjeni zagotavljanju 
večje energijske učinkovitosti;

2. poudarja pomembnost odnosa med 
energijo in ozemeljsko kohezijo, na 
katerega opozarja zelena knjiga o 
ozemeljski koheziji, tako glede pozitivnega 
prispevka ukrepov za energijsko 
učinkovitost k trajnostnemu razvoju kot 
možnih dolgoročnih rešitev za odmaknjene 
regije; 

Or. cs

Predlog spremembe 6
Rolf Berend

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomembnost odnosa med 
energijo in ozemeljsko kohezijo, na 
katerega opozarja zelena knjiga o 
ozemeljski koheziji, tako glede pozitivnega 
prispevka ukrepov za energijsko 
učinkovitost k trajnostnemu razvoju kot 
možnih dolgoročnih rešitev za odmaknjene 
regije; poziva Komisijo, naj v največji 
možni meri upošteva ta področja, zlasti 
gorske in najbolj oddaljene regije, in naj 
čim prej predstavi konkretne ukrepe, ki 
upoštevajo njihove posebne značilnosti in 
omejitve ter so namenjeni zagotavljanju 

2. poudarja pomembnost odnosa med 
energijo in ozemeljsko kohezijo, na 
katerega opozarja zelena knjiga o 
ozemeljski koheziji, tako glede pozitivnega 
prispevka ukrepov za energijsko 
učinkovitost k trajnostnemu razvoju kot 
možnih dolgoročnih rešitev za odmaknjene 
regije; poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami v največji možni meri 
upošteva ta področja in naj čim prej 
predstavi konkretne ukrepe, ki upoštevajo 
njihove posebne značilnosti in omejitve ter 
so namenjeni zagotavljanju večje 
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večje energijske učinkovitosti; energijske učinkovitosti;  

Or. de

Predlog spremembe 7
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomembnost odnosa med 
energijo in ozemeljsko kohezijo, na 
katerega opozarja zelena knjiga o 
ozemeljski koheziji, tako glede pozitivnega 
prispevka ukrepov za energijsko 
učinkovitost k trajnostnemu razvoju kot 
možnih dolgoročnih rešitev za odmaknjene 
regije; poziva Komisijo, naj v največji 
možni meri upošteva ta področja, zlasti 
gorske in najbolj oddaljene regije, in naj 
čim prej predstavi konkretne ukrepe, ki 
upoštevajo njihove posebne značilnosti in 
omejitve ter so namenjeni zagotavljanju 
večje energijske učinkovitosti;;

2. poudarja pomembnost odnosa med 
energijo in ozemeljsko kohezijo, na 
katerega opozarja zelena knjiga o 
ozemeljski koheziji, tako glede pozitivnega 
prispevka ukrepov za energijsko 
učinkovitost k trajnostnemu razvoju kot 
možnih dolgoročnih rešitev za odmaknjene 
regije; poziva Komisijo, naj v največji 
možni meri upošteva ta področja, zlasti 
gorske in najbolj oddaljene regije, in naj 
čim prej, v dogovoru z državami članicami 
in v skladu z nacionalnimi programi za 
energijsko učinkovitost, predstavi več 
konkretnih ukrepov, ki upoštevajo njihove 
posebne značilnosti in omejitve ter so 
namenjeni zagotavljanju večje energijske 
učinkovitosti;

Or. pt

Predlog spremembe 8
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomembnost odnosa med 
energijo in ozemeljsko kohezijo, na 
katerega opozarja zelena knjiga o 
ozemeljski koheziji, tako glede pozitivnega 

2. poudarja pomembnost odnosa med 
energijo in ozemeljsko kohezijo, na 
katerega opozarja zelena knjiga o 
ozemeljski koheziji, tako glede pozitivnega 
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prispevka ukrepov za energijsko 
učinkovitost k trajnostnemu razvoju kot 
možnih dolgoročnih rešitev za odmaknjene 
regije; poziva Komisijo, naj v največji 
možni meri upošteva ta področja, zlasti 
gorske in najbolj oddaljene regije, in naj 
čim prej predstavi konkretne ukrepe, ki 
upoštevajo njihove posebne značilnosti in 
omejitve ter so namenjeni zagotavljanju 
večje energijske učinkovitosti; 

prispevka ukrepov za energijsko 
učinkovitost k trajnostnemu razvoju kot 
možnih dolgoročnih rešitev za odmaknjene 
regije; poziva Komisijo, naj v največji 
možni meri upošteva ta področja, zlasti 
gorske in najbolj oddaljene regije ter regije 
novih držav članic, in naj čim prej 
predstavi konkretne ukrepe, ki upoštevajo 
njihove posebne značilnosti in omejitve ter 
so namenjeni zagotavljanju večje 
energijske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 9
Jill Evans

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomembnost odnosa med 
energijo in ozemeljsko kohezijo, na 
katerega opozarja zelena knjiga o 
ozemeljski koheziji, tako glede pozitivnega 
prispevka ukrepov za energijsko 
učinkovitost k trajnostnemu razvoju kot
možnih dolgoročnih rešitev za odmaknjene 
regije; poziva Komisijo, naj v največji 
možni meri upošteva ta področja, zlasti 
gorske in najbolj oddaljene regije, in naj 
čim prej predstavi konkretne ukrepe, ki 
upoštevajo njihove posebne značilnosti in 
omejitve ter so namenjeni zagotavljanju 
večje energijske učinkovitosti; 

2. poudarja pomembnost odnosa med 
energijo in ozemeljsko kohezijo, na 
katerega opozarja zelena knjiga o 
ozemeljski koheziji, glede pozitivnega 
prispevka ukrepov za energijsko 
učinkovitost k trajnostnemu razvoju, 
energetske varnosti in možnih dolgoročnih 
rešitev za odmaknjene regije; poziva 
Komisijo, naj v največji možni meri 
upošteva ta področja, zlasti gorske in 
najbolj oddaljene regije, in naj čim prej 
predstavi konkretne ukrepe, ki upoštevajo 
njihove posebne značilnosti in omejitve ter 
so namenjeni zagotavljanju večje 
energijske učinkovitosti;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Jim Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je v večini držav članic 
dodelitev finančnih sredstev projektom, ki 
so povezani z energijo, še vedno 
nezadostna; spodbuja države članice in 
regije, naj v ta namen v večji meri 
uporabljajo strukturne sklade in naj 
organizirajo tematske razpise za zbiranje 
predlogov o prednostnih nalogah v zvezi z 
energijo;

3. z obžalovanjem ugotavlja, da je v večini 
držav članic dodelitev finančnih sredstev 
projektom, ki so povezani z energijo, še 
vedno nezadostna in ne upošteva v 
zadostni meri regionalna odstopanja;
spodbuja države članice, naj se pri 
izvajanju svojih operativnih programov 
osredotočijo na inovativne ukrepe za 
razvoj stroškovno učinkovitih rešitev za 
energijsko učinkovitost, glede na to, da 
kohezijska politika ponuja okvir za 
financiranje projektov v zvezi z energijsko 
učinkovitostjo, uporabo obnovljivih virov 
energije in tudi energetsko infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Jill Evans

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je v večini držav članic 
dodelitev finančnih sredstev projektom, ki 
so povezani z energijo, še vedno 
nezadostna; spodbuja države članice in 
regije, naj v ta namen v večji meri 
uporabljajo strukturne sklade in naj 
organizirajo tematske razpise za zbiranje 
predlogov o prednostnih nalogah v zvezi z 
energijo;

3. ugotavlja, da je v večini držav članic 
dodelitev finančnih sredstev projektom, ki 
so povezani z energijo, zlasti projektom za 
energijsko učinkovitost, še vedno 
nezadostna; poziva države članice in regije, 
naj v ta namen v večji meri uporabljajo 
strukturne sklade in naj organizirajo 
tematske razpise za zbiranje predlogov o 
prednostnih nalogah v zvezi z energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je v večini držav članic 
dodelitev finančnih sredstev projektom, ki 
so povezani z energijo, še vedno 
nezadostna; spodbuja države članice in 
regije, naj v ta namen v večji meri 
uporabljajo strukturne sklade in naj
organizirajo tematske razpise za zbiranje 
predlogov o prednostnih nalogah v zvezi z 
energijo;

3. ugotavlja, da je v večini držav članic 
dodelitev finančnih sredstev projektom, ki 
so povezani z energijo, še vedno 
nezadostna; spodbuja države članice in 
regije, naj v ta namen v večji meri 
uporabljajo strukturne sklade in naj 
organizirajo tematske razpise za zbiranje 
predlogov o prednostnih nalogah v zvezi z 
energijo; poudarja, da bi moral imeti 
zasebni sektor ob podpori nacionalnih 
ukrepov bolj izrazito vlogo pri vlaganja v 
nove trajnostne energetske tehnologije in 
njihovem razvoju, hkrati pa bi moral 
sprejemati tudi inovativne ukrepe za 
spodbujanje miselnosti, bolj osredotočene 
na energijsko učinkovitost; meni, da bi 
samo to prineslo za vse ugodne rešitve 
tako v javnem kot zasebnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 13
Jim Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj ukrepa skupaj z 
ustreznimi udeleženci, da se zagotovi 
primerna pozornost odzivanju na posebne 
značilnosti in izzive vseh regij, vključno z 
otoki, gorskimi in najbolj oddaljenimi 
regijami pri predlaganju ukrepov, ki bodo 
zagotavljali večjo učinkovitost;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Jim Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. spodbuja države članice, naj čim več 
uporabljajo alternativne obnovljive vire 
energije, kot so veter, biomasa, biogoriva 
ter energija valovanja in plimovanja, kjer 
je to mogoče;

Or. en

Predlog spremembe 15
Jim Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva države članice, naj razvijejo 
dolgoročne kampanje za ozaveščanje o 
energijski učinkovitosti, usmerjene zlasti 
na učinkovitost v javnih in zasebnih 
zgradbah, ter za prepričevanje javnosti, da 
lahko z energijsko učinkovitostjo dejansko 
prihranijo; države članice tudi spodbuja, 
naj razvijejo mehanizme, ki bodo 
spodbujali vlaganja v projekte za 
energijsko učinkovitost in v družbe za 
energetske storitve;

Or. en

Predlog spremembe 16
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja zlasti države članice in regije, 
naj uporabljajo strukturne sklade za 
vzpostavitev tematskih omrežij na svojih 
ozemljih v okviru usklajenega delovanja, 
kot ga določa delovni program 
„Inteligentna energija - Evropa“ 2008, da 
bi bili seznanjeni s praksami v drugih 
regijah EU glede učinkovite rabe energije 
in bi izmenjevali znanje in izkušnje na tem 
področju; 

4. spodbuja zlasti države članice in regije, 
naj uporabljajo strukturne in Kohezijski 
sklad za vzpostavitev tematskih omrežij na 
svojih ozemljih v okviru usklajenega 
delovanja, kot ga določa delovni program 
„Inteligentna energija - Evropa“ 2008, da 
bi bili seznanjeni s dobrimi praksami v 
drugih regijah EU glede učinkovite rabe 
energije in bi izmenjevali znanje in 
izkušnje na tem področju; v okviru 
evropske regionalne politike poziva 
Komisijo, naj spodbuja uvajanje 
nacionalnih in regionalnih programov za 
spodbujanje večjih vlaganj v izboljšave 
energijske učinkovitosti na vseh 
področjih, vključno s sektorjem 
večdružinskih hiš in socialnih stanovanj;

Or. en

Predlog spremembe 17
Jill Evans

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice in regije, naj 
bolj uporabljajo strukturne sklade za 
inovacije in raziskave na področju 
energijske učinkovitosti, z namenom 
spodbujati zelene tehnologije in lokalni 
trajnostni gospodarski razvoj;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj za naslednje 
programsko obdobje strukturnih skladov 
pripravi prednostna merila za določanje 
ciljev v zvezi z energijsko učinkovitostjo 
ali za uvajanje konkretnih ukrepov in 
tehnologij za varčevanje z energijo, tudi 
prek partnerstev, v projektih, kot so obnova 
zgradb, posodobitev ogrevalnih naprav v 
urbanem okolju in proizvodnja toplote in 
električne energije;

5. poziva Komisijo, naj za naslednje 
programsko obdobje strukturnih skladov 
pripravi podporo za cilje v zvezi z 
energijsko učinkovitostjo in podporo za
uvajanje konkretnih ukrepov in tehnologij 
za varčevanje z energijo in učinkovito 
rabo, tudi prek partnerstev, v projektih, kot 
so obnova zgradb, posodobitev ulične 
razsvetljave, ekološki prevoz, posodobitev 
ogrevalnih naprav v urbanem okolju in 
proizvodnja toplote in električne energije;

Or. cs

Predlog spremembe 19
Jill Evans

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj za naslednje 
programsko obdobje strukturnih skladov 
pripravi prednostna merila za določanje 
ciljev v zvezi z energijsko učinkovitostjo 
ali za uvajanje konkretnih ukrepov in 
tehnologij za varčevanje z energijo, tudi 
prek partnerstev, v projektih, kot so obnova 
zgradb, posodobitev ogrevalnih naprav v 
urbanem okolju in proizvodnja toplote in 
električne energije;

5. poziva Komisijo, naj za naslednje 
programsko obdobje strukturnih skladov 
razvije prednostna merila za določanje 
ciljev v zvezi z energijsko učinkovitostjo, 
ki jih bo spremljala podpora za izvajanje
konkretnih ukrepov in tehnologij za 
varčevanje z energijo, tudi prek 
partnerstev, v projektih, kot so obnova 
zgradb, posodobitev ogrevalnih naprav v 
urbanem okolju in proizvodnja toplote in 
električne energije;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj za naslednje 
programsko obdobje strukturnih skladov 
pripravi prednostna merila za določanje 
ciljev v zvezi z energijsko učinkovitostjo 
ali za uvajanje konkretnih ukrepov in 
tehnologij za varčevanje z energijo, tudi 
prek partnerstev, v projektih, kot so obnova 
zgradb, posodobitev ogrevalnih naprav v 
urbanem okolju in proizvodnja toplote in 
električne energije;

5. poziva Komisijo, naj za naslednje 
programsko obdobje strukturnih skladov 
okrepi prednostna merila za določanje 
ciljev v zvezi z energijsko učinkovitostjo 
ali za uvajanje konkretnih ukrepov in 
tehnologij za varčevanje z energijo, tudi 
prek partnerstev, v projektih, kot so obnova 
zgradb, posodobitev ogrevalnih naprav v 
urbanem okolju in proizvodnja toplote in 
električne energije;

Or. pt

Predlog spremembe 21
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja strateško vlogo javnih organov 
EU, zlasti na regionalni in lokalni ravni, pri 
zagotavljanju potrebne institucionalne 
podpore pobudam za energijsko 
učinkovitost; predlaga začetek kapilarnih 
informacijskih kampanj, na primer z 
uporabo lahko razumljivih oznak o 
energetski učinkovitosti, ter pilotnih pobud 
in usposabljanj v zvezi z energijo na 
ozemljih tistih regionalnih in lokalnih 
organov, katerih cilj je boljše ozaveščanje 
državljanov in spreminjanje ravnanja;

6. poudarja strateško vlogo javnih organov 
Evropske Unije, zlasti na regionalni in 
lokalni ravni, pri krepitvi uresničevanja
potrebne institucionalne podpore pobudam 
za energijsko učinkovitost, kot so opisane 
v Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah1; predlaga okrepitev
kapilarnih informacijskih kampanj, na 
primer z uporabo lahko razumljivih oznak 
o energetski učinkovitosti, ter pilotnih 
pobud in usposabljanj v zvezi z energijo na 
ozemljih tistih regionalnih in lokalnih 
organov, katerih cilj je boljše ozaveščanje 

                                               
1 JO L 114 de 27.4.2006, p. 64.
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državljanov in spreminjanje ravnanja;;

Or. pt

Predlog spremembe 22
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja strateško vlogo javnih organov 
EU, zlasti na regionalni in lokalni ravni, pri 
zagotavljanju potrebne institucionalne 
podpore pobudam za energijsko 
učinkovitost; predlaga začetek kapilarnih 
informacijskih kampanj, na primer z 
uporabo lahko razumljivih oznak o 
energetski učinkovitosti, ter pilotnih pobud 
in usposabljanj v zvezi z energijo na 
ozemljih tistih regionalnih in lokalnih 
organov, katerih cilj je boljše ozaveščanje 
državljanov in spreminjanje ravnanja;

6. poudarja strateško vlogo javnih organov 
EU, zlasti na regionalni in lokalni ravni, pri 
zagotavljanju potrebne institucionalne 
podpore pobudam za energijsko 
učinkovitost; predlaga začetek kapilarnih 
informacijskih in izobraževalnih kampanj, 
na primer z uporabo lahko razumljivih 
oznak o energetski učinkovitosti, ter 
pilotnih pobud in usposabljanj v zvezi z 
energijo na ozemljih tistih regionalnih in 
lokalnih organov, katerih cilj je boljše 
ozaveščanje državljanov in spreminjanje 
ravnanja;

Or. en

Predlog spremembe 23
Jill Evans

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja ključno vlogo prometnega 
sektorja pri zmanjševanju porabe energije 
in spodbujanju energijske učinkovitosti; 
poudarja potrebo, da države članice in 
njihove regije spodbujajo ukrepe za 
preprečevanje, zmanjševanje in 
omejevanje količin cestnega in zračnega 
prometa in da preselijo večji del svojega 
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prometa na bolj trajnostne načine prevoza 
(sprememba načina prevoza), hkrati pa 
povečajo učinkovitost vseh načinov 
prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 24
Rolf Berend

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morali organi oblasti na vseh 
ravneh prvi postaviti zgled prek uporabe 
energijsko učinkovite opreme v svojih 
prostorih, vključevanja trajnostnih meril v 
svoje postopke javnega naročanja in 
spodbujanja praks varčevanja z energijo v 
svojih vsakodnevnih dejavnostih.

7. meni, da bi morali organi oblasti na vseh 
ravneh, v skladu z njihovimi finančnimi 
danostmi, prvi postaviti zgled prek 
uporabe energijsko učinkovite opreme v 
svojih prostorih, vključevanja trajnostnih 
meril v svoje postopke javnega naročanja 
in spodbujanja praks varčevanja z energijo 
v svojih vsakodnevnih dejavnostih.

Or. de

Predlog spremembe 25
Jill Evans

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morali organi oblasti na vseh 
ravneh prvi postaviti zgled prek uporabe 
energijsko učinkovite opreme v svojih 
prostorih, vključevanja trajnostnih meril v 
svoje postopke javnega naročanja in 
spodbujanja praks varčevanja z energijo v 
svojih vsakodnevnih dejavnostih.

7. meni, da bi morali organi oblasti na vseh 
ravneh prvi postaviti zgled prek uporabe 
energijsko učinkovite opreme v svojih 
prostorih, izvajanja okolju prijaznih 
javnih naročil v svojih postopkih in 
spodbujanja praks varčevanja z energijo v 
svojih vsakodnevnih dejavnostih.

Or. en
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