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SL Združena v raznolikosti SL 

7.12.2018 A8-0397/81 

Predlog spremembe  81 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Po ocenah učinka zakonodaje o 

čisti energiji bodo za doseganje energetskih 

ciljev Unije do leta 2030 v obdobju 2021–

2030 potrebne dodatne naložbe v vrednosti 

dodatnih 177 milijard EUR na leto. 

Največje vrzeli so pri naložbah v 

razogljičenje zgradb (energijska 

učinkovitost in manjši obnovljivi viri 

energije), kjer je treba kapital usmeriti v 

projekte velikega obsega. Eden od ciljev 

podprograma za prehod na čisto energijo je 

krepitev zmogljivosti za razvoj in 

združevanje projektov, kar bi hkrati 

olajšalo črpanje sredstev evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov ter 

spodbudilo naložbe v čisto energijo tudi z 

uporabo finančnih instrumentov, ki so na 

voljo v okviru InvestEU. 

(9) Po ocenah učinka zakonodaje o 

čisti energiji bodo za doseganje energetskih 

ciljev Unije do leta 2030 v obdobju 2021–

2030 potrebne dodatne naložbe v vrednosti 

dodatnih 177 milijard EUR na leto. 

Največje vrzeli so pri naložbah v 

razogljičenje zgradb (energijska 

učinkovitost in manjši obnovljivi viri 

energije), kjer je treba kapital usmeriti v 

projekte velikega obsega. Eden od ciljev 

podprograma za prehod na čisto energijo je 

tudi s podporo za skupnosti na področju 

energije iz obnovljivih virov okrepiti 
zmogljivosti za razvoj in združevanje 

projektov, kar bi hkrati olajšalo črpanje 

sredstev evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov ter spodbudilo 

naložbe v obnovljivo energijo in 

energijsko učinkovitost tudi z uporabo 

finančnih instrumentov, ki so na voljo v 

okviru InvestEU. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/82 

Predlog spremembe  82 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Skupna kmetijska politika ima 

odločilno vlogo pri ciljih Unije na 

področju podnebja in biotske 

raznovrstnosti. Čeprav so Evropski 

parlament in deležniki, vključno s 

platformo REFIT, večkrat pozvali k 

preverjanju ustreznosti SKP, Evropska 

komisija tega še ni opravila. Pri 

preverjanju ustreznosti direktiv o pticah in 

habitatih pa se je pokazalo zaskrbljujoče 

upadanje vrst in habitatov v povezavi s 

kmetijstvom in je bilo poudarjeno, da je 

treba izboljšati skladnost SKP z ustreznimi 

cilji Unije na področju narave in biotske 

raznovrstnosti. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/83 

Predlog spremembe  83 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Glede na pomembnost boja proti 

podnebnim spremembam v skladu z 

obveznostmi Unije za izvajanje Pariškega 

sporazuma in zavezami glede ciljev 

Združenih narodov za trajnostni razvoj bo 

ta program prispeval k vključevanju 

podnebnih ukrepov in prizadevanju za 

doseganje splošnega cilja, da bi bilo 25 % 

proračunskih odhodkov Unije namenjenih 

podpiranju podnebnih ciljev. Pričakuje se, 

da bodo ukrepi iz tega programa 61 % 

skupnih finančnih sredstev programa 

prispevali za podnebne cilje. Ustrezni 

ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 

izvajanjem programa ter ponovno ocenjeni 

v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja 

in pregledovanja. 

(24) Glede na pomembnost boja proti 

podnebnim spremembam v skladu z 

obveznostmi Unije za izvajanje Pariškega 

sporazuma in zavezami glede ciljev 

Združenih narodov za trajnostni razvoj bo 

ta program prispeval k vključevanju 

podnebnih ukrepov in prizadevanju za 

doseganje splošnega cilja, da bi bilo vsaj 

50 % proračunskih odhodkov Unije 

namenjenih podpiranju podnebnih ciljev. 

Pričakuje se, da bodo ukrepi iz tega 

programa vsaj 61 % skupnih finančnih 

sredstev programa prispevali za podnebne 

cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 

pripravo in izvajanjem programa ter 

ponovno ocenjeni v okviru ustreznih 

postopkov ocenjevanja in pregledovanja. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/84 

Predlog spremembe  84 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Finančna sredstva za izvajanje 

programa za obdobje 2021–2027 znašajo 

5 450 000 000 EUR v tekočih cenah. 

1. Finančna sredstva za izvajanje 

programa za obdobje 2021–2027 znašajo 

vsaj 1 % skupnega proračuna Unije za to 

obdobje, najmanj pa 6 442 000 000 EUR v 

cenah iz leta 2018 (7 272 000 000 EUR v 

tekočih cenah). 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/85 

Predlog spremembe  85 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Skladnost in usklajenost med tem 

programom in drugimi programi Unije se 

med drugim zagotavlja z vključevanjem 

ustreznih ciljev Unije v zvezi z naravo in 

biotsko raznovrstnostjo v vse programe 

Unije. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/86 

Predlog spremembe  86 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Vsaj 81 % finančnih sredstev iz 

člena 5 se dodeli za projekte, ki se 

podpirajo z nepovratnimi sredstvi ali po 

potrebi s finančnimi instrumenti. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/87 

Predlog spremembe  87 

Benedek Jávor 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Nepovratna sredstva za poslovanje 

so namenjena delovanju nepridobitnih 

subjektov, ki sodelujejo pri razvoju, 

izvajanju in izvrševanju zakonodaje in 

politike Unije, in so dejavni predvsem na 

področju okolja ali podnebnih ukrepov, 

vključno s prehodom na čisto energijo. 

5. Nepovratna sredstva za poslovanje 

so namenjena delovanju nepridobitnih 

subjektov, ki sodelujejo pri razvoju, 

izvajanju in izvrševanju zakonodaje in 

politike Unije, in so dejavni predvsem na 

področju okolja ali podnebnih ukrepov, 

vključno s prehodom na čisto energijo. Ne 

glede na člen 17 znaša najvišja možna 

stopnja sofinanciranja Unije nepovratnih 

sredstev za poslovanje 70 % upravičenih 

stroškov. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/88 

Predlog spremembe  88 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) projekti, financirani s programom, 

ne smejo ogrožati okoljskih in podnebnih 

ciljev programa ali zadevnih ciljev 

programa s področja čiste energije, po 

možnosti pa naj spodbujajo uporabo 

zelenih javnih naročil; 

(a) pri projektih, ki se financirajo prek 

programa, se uporablja preverjanje 

trajnosti in biotske raznovrstnosti, da ne bi 

ogrožali okoljskih in podnebnih ciljev 

programa ali zadevnih ciljev programa s 

področja čiste energije, po možnosti pa naj 

spodbujajo uporabo zelenih javnih naročil; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Predlog spremembe  89 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) prednost imajo projekti, ki 

zagotavljajo dodatne koristi in spodbujajo 

sinergijo med podprogrami iz člena 4; 

(b) prednost imajo projekti, ki 

zagotavljajo dodatne koristi in spodbujajo 

sinergijo med podprogrami iz člena 4; to 

velja zlasti za projekte na področju 

podnebnih ukrepi, ki spodbujajo naravne 

rešitve; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Predlog spremembe  90 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija redno spremlja 

vključevanje ciljev s področja podnebja in 

biotske raznovrstnosti, vključno z višino 

izdatkov, ter poroča o tem. Prispevek te 

uredbe k cilju, da se v celotnem proračunu 

25 % izdatkov nameni za podnebne cilje, 

se spremlja s sistemom podnebnih 

označevalcev Unije. Poraba sredstev za 

biotsko raznovrstnost se spremlja s 

posebnim sklopom označevalcev. 

Navedene metode spremljanja se 

uporabljajo za količinsko opredelitev 

odobritev za prevzem obveznosti, ki bodo 

po pričakovanjih prispevale k ciljem na 

področjih podnebja in biotske 

raznovrstnosti v večletnem finančnem 

okviru za obdobje 2021–2027, na ustrezni 

ravni razčlenitve. Poraba sredstev 

proračuna se vsako leto predstavi v 

poročilu o programih. O prispevku 

programa k doseganju podnebnih ciljev 

Unije in ciljev na področju biotske 

raznovrstnosti se redno poroča v okviru 

ocenjevanja in v letnem poročilu. 

4. Komisija redno spremlja 

vključevanje ciljev s področja podnebja in 

biotske raznovrstnosti, vključno z višino 

izdatkov, ter poroča o tem. Prispevek te 

uredbe k cilju, da se v celotnem proračunu 

vsaj 50% izdatkov nameni za podnebne 

cilje, se spremlja s sistemom podnebnih 

označevalcev Unije. Poraba sredstev za 

biotsko raznovrstnost se spremlja s 

posebnim sklopom označevalcev. 

Navedene metode spremljanja se vnaprej 

in naknadno s kombinacijo pristopov od 

zgoraj navzdol in od spodaj navzgor 
uporabljajo za količinsko opredelitev 

odobritev za prevzem obveznosti, ki bodo 

po pričakovanjih prispevale k ciljem na 

področjih podnebja in biotske 

raznovrstnosti v večletnem finančnem 

okviru za obdobje 2021–2027, na ustrezni 

ravni razčlenitve. Poraba sredstev 

proračuna se vsako leto predstavi v 

poročilu o programih. O prispevku 

programa k doseganju podnebnih ciljev 

Unije in ciljev na področju biotske 

raznovrstnosti se redno poroča v okviru 

ocenjevanja in v letnem poročilu. 

Or. en 

 


