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Predlog spremembe  32 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Okoljska in podnebna politika ter 

ustrezna politika za čisto energijo in 

zakonodaja Unije so precej prispevale k 

izboljšanju stanja okolja. Kljub temu so še 

vedno veliki okoljski in podnebni izzivi, ki 

bodo imeli precejšnje negativne posledice 

za Unijo in dobrobit njenih državljanov, če 

ne bodo obravnavani. 

(1) Kljub ustrezni politiki in 

zakonodaji Unije so še vedno veliki 

okoljski in podnebni izzivi, ki bodo imeli 

precejšnje negativne posledice za Unijo in 

dobrobit njenih državljanov, če ne bodo 

obravnavani. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  33 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Okoljska in podnebna politika ter 

ustrezna politika za čisto energijo in 

zakonodaja Unije so precej prispevale k 

izboljšanju stanja okolja. Kljub temu so še 

vedno veliki okoljski in podnebni izzivi, ki 

bodo imeli precejšnje negativne posledice 

za Unijo in dobrobit njenih državljanov, če 

ne bodo obravnavani. 

(1) Okoljska in podnebna politika ter 

ustrezna politika za čisto energijo in 

zakonodaja Unije so precej prispevale k 

izboljšanju stanja okolja. Vključevanje 

okoljskih ukrepov v druga področja 

politike, kot sta kmetijstvo in energija, 

prispevajo k izboljšanju stanja okolja. 
Kljub temu so še vedno veliki okoljski in 

podnebni izzivi, ki bodo imeli precejšnje 

negativne posledice za Unijo in dobrobit 

njenih državljanov, če ne bodo 

obravnavani. 

Or. en 
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Daniel Buda 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) V prizadevanju za doseganje ciljev 

Unije, določenih v zakonodaji, politiki, 

načrtih in mednarodnih obveznostih na 

področju okolja, podnebja in s tem 

povezane čiste energije, bi moral program 

prispevati k prehodu na čisto, krožno, 

energijsko učinkovito, nizkoogljično 

gospodarstvo, odporno proti podnebnim 

spremembam, k varovanju in izboljševanju 

kakovosti okolja ter k zaustavitvi in 

spremembi trenda izgube biotske 

raznovrstnosti, in to z neposrednimi posegi 

ali s podpiranjem vključevanja navedenih 

ciljev v druge politike. 

(3) V prizadevanju za doseganje ciljev 

Unije, določenih v zakonodaji, politiki, 

načrtih in mednarodnih obveznostih na 

področju okolja, podnebja in s tem 

povezane čiste energije, bi moral program 

prispevati k prehodu na čisto, krožno, 

energijsko učinkovito, tehnološko 

napredno, nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno proti podnebnim spremembam, k 

varovanju in izboljševanju kakovosti 

okolja ter k zaustavitvi in spremembi 

trenda izgube biotske raznovrstnosti, in to z 

neposrednimi posegi ali s podpiranjem 

vključevanja navedenih ciljev v druge 

politike. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  35 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) V prizadevanju za doseganje ciljev 

Unije, določenih v zakonodaji, politiki, 

načrtih in mednarodnih obveznostih na 

področju okolja, podnebja in s tem 

povezane čiste energije, bi moral program 

prispevati k prehodu na čisto, krožno, 

energijsko učinkovito, nizkoogljično 

gospodarstvo, odporno proti podnebnim 

spremembam, k varovanju in izboljševanju 

kakovosti okolja ter k zaustavitvi in 

spremembi trenda izgube biotske 

raznovrstnosti, in to z neposrednimi posegi 

ali s podpiranjem vključevanja navedenih 

(3) Spoštovati je treba prizadevanje za 

doseganje ciljev Unije, določenih v 

zakonodaji, politiki, načrtih in 

mednarodnih obveznostih na področju 

okolja, podnebja in s tem povezane čiste 

energije. Program bi moral prispevati k 

prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito, nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno proti podnebnim spremembam, k 

varovanju in izboljševanju kakovosti 

okolja ter k zaustavitvi in spremembi 

trenda izgube biotske raznovrstnosti, in to z 

neposrednimi posegi ali s podpiranjem 
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ciljev v druge politike. vključevanja navedenih ciljev v druge 

politike. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  36 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Program bi moral prispevati k 

trajnostnemu razvoju in uresničevanju 

ciljev zakonodaje, strategij, načrtov ali 

mednarodnih obveznosti Unije na področju 

okolja, podnebja in čiste energije, zlasti 

agende Združenih narodov za trajnostni 

razvoj do leta 20308, Konvencije o biološki 

raznovrstnosti9 in Pariškega sporazuma, 

sprejetega v okviru Okvirne konvencije 

Združenih narodov o podnebnih 

spremembah10 (v nadaljnjem besedilu: 

Pariški sporazum o podnebnih 

spremembah). 

(5) Program bi moral prispevati k 

trajnostnemu razvoju in uresničevanju 

ciljev zakonodaje, strategij, načrtov ali 

mednarodnih obveznosti Unije na področju 

okolja, podnebja in čiste energije, zlasti in 

predvsem agende Združenih narodov za 

trajnostni razvoj do leta 20308, Konvencije 

o biološki raznovrstnosti9 in Pariškega 

sporazuma, sprejetega v okviru Okvirne 

konvencije Združenih narodov o 

podnebnih spremembah10 (v nadaljnjem 

besedilu: Pariški sporazum o podnebnih 

spremembah). 

_________________ _________________ 

8 Agenda 2030, resolucija, ki jo je 

Generalna skupščina Združenih narodov 

sprejela 25. septembra 2015. 

8 Agenda 2030, resolucija, ki jo je 

Generalna skupščina Združenih narodov 

sprejela 25. septembra 2015. 

9 93/626/EGS: Sklep Sveta z dne 

25. oktobra 1993 o sklenitvi Konvencije o 

biološki raznovrstnosti (UL L 309, 

13.12.1993, str. 1). 

9 93/626/EGS: Sklep Sveta z dne 

25. oktobra 1993 o sklenitvi Konvencije o 

biološki raznovrstnosti (UL L 309, 

13.12.1993, str. 1). 

10 UL L 282, 19.10.2016, str. 4. 10 UL L 282, 19.10.2016, str. 4. 

Or. en 
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Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Predlog uredbe 
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Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Da se dosežejo splošni cilji, je 

posebej pomembno izvajanje svežnja o 

krožnem gospodarstvu11, okvira podnebne 

in energetske politike do leta 203012,13,14, 

zakonodaje Unije o naravi15 in sorodnih 

politik16,17,18,19,20. 

(6) Da se dosežejo splošni cilji, je 

posebej pomembno izvajanje svežnja o 

krožnem gospodarstvu11, okvira podnebne 

in energetske politike do leta 203012,13,14, 

zakonodaje Unije o naravi15 in sorodnih 

politik16,17,18,19,20, vključno s strategijo za 

biogospodarstvo20a. 

_________________ _________________ 

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 

12 Okvir podnebne in energetske politike 

do leta 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014, 

12 Okvir podnebne in energetske politike 

do leta 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014. 

13 Strategija Evropske unije za prilagajanje 

podnebnim spremembam, 

COM(2013) 216, 16.4.2013, 

13 Strategija Evropske unije za prilagajanje 

podnebnim spremembam, 

COM(2013) 216, 16.4.2013. 

14 Čista energija za vse Evropejce, 

COM(2016) 860, 30.11.2016. 

14 Čista energija za vse Evropejce, 

COM(2016) 860, 30.11.2016. 

15 Akcijski načrt za naravo, ljudi in 

gospodarstvo, COM(2017) 198, 27.4.2017, 

15 Akcijski načrt za naravo, ljudi in 

gospodarstvo, COM(2017) 198, 27.4.2017. 

16 Program „Čist zrak za Evropo“, 

COM(2013) 918. 

16 Program „Čist zrak za Evropo“, 

COM(2013) 918. 

17 Direktiva Evropskega parlamenta in 

Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju vodne politike (UL L 327, 

22.12.2000, str. 1). 

17 Direktiva Evropskega parlamenta in 

Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju vodne politike (UL L 327, 

22.12.2000, str. 1). 

18 Tematska strategija za varstvo tal, 

COM(2006) 231. 

18 Tematska strategija za varstvo tal, 

COM(2006) 231. 

19 Evropska strategija za mobilnost z 

nizkimi emisijami, COM(2016) 501 final. 

19 Evropska strategija za mobilnost z 

nizkimi emisijami, COM(2016) 501 final. 

20 Akcijski načrt o infrastrukturi za 

alternativna goriva na podlagi člena 10(6) 

Direktive 2014/94/EU, 8.11.2017. 

20 Akcijski načrt o infrastrukturi za 

alternativna goriva na podlagi člena 10(6) 

Direktive 2014/94/EU, 8.11.2017. 

 20a Inovacije za trajnostno rast: 

biogospodarstvo za Evropo, COM(2012) 

60 final, 13.2.2012. 

Or. en 
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Predlog spremembe  38 

Daniel Buda 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Spoštovanje zavez, ki jih je Unija 

sprejela v okviru Pariškega sporazuma o 

podnebnih spremembah, zahteva 

preoblikovanje Unije v energijsko 

učinkovito, nizkoogljično družbo, odporno 

proti podnebnim spremembam. Za to so 

potrebni ukrepi, s posebnim poudarkom na 

sektorjih, ki najbolj prispevajo k trenutnim 

ravnem emisij CO2 in onesnaževanju, ki 

bodo prispevali k izvajanju okvira 

podnebne in energetske politike do 

leta 2030 in integriranih nacionalnih 

energetskih in podnebnih načrtov držav 

članic ter pripravam za strategijo Unije za 

podnebje in energijo do sredine stoletja in 

dolgoročno. Program bi moral vključevati 

tudi ukrepe, ki prispevajo k izvajanju 

politike Unije za prilagajanje podnebnim 

spremembam, da se zmanjša občutljivost 

za negativne posledice podnebnih 

sprememb. 

(7) Spoštovanje zavez, ki jih je Unija 

sprejela v okviru Pariškega sporazuma o 

podnebnih spremembah, zahteva 

preoblikovanje Unije v energijsko 

učinkovito, nizkoogljično družbo, odporno 

proti podnebnim spremembam. Za to so 

potrebni ukrepi, s posebnim poudarkom na 

sektorjih, ki najbolj prispevajo k trenutnim 

ravnem emisij CO2 in onesnaževanju, ki 

bodo prispevali k izvajanju okvira 

podnebne in energetske politike do 

leta 2030 in integriranih nacionalnih 

energetskih in podnebnih načrtov držav 

članic ter pripravam za strategijo Unije za 

podnebje in energijo do sredine stoletja in 

dolgoročno. Program bi moral vključevati 

tudi ukrepe, ki prispevajo k izvajanju 

politike Unije za prilagajanje podnebnim 

spremembam, da se zmanjša občutljivost 

za negativne posledice podnebnih 

sprememb ter predvidijo in preprečijo 

naravne nesreče, ki jih povzročajo. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  39 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Spoštovanje zavez, ki jih je Unija 

sprejela v okviru Pariškega sporazuma o 

podnebnih spremembah, zahteva 

preoblikovanje Unije v energijsko 

učinkovito, nizkoogljično družbo, odporno 

(7) Spoštovanje zavez, ki jih je Unija 

sprejela v okviru Pariškega sporazuma o 

podnebnih spremembah, ki ga je treba 

upoštevati, zahteva preoblikovanje Unije v 

energijsko učinkovito, nizkoogljično 
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proti podnebnim spremembam. Za to so 

potrebni ukrepi, s posebnim poudarkom na 

sektorjih, ki najbolj prispevajo k trenutnim 

ravnem emisij CO2 in onesnaževanju, ki 

bodo prispevali k izvajanju okvira 

podnebne in energetske politike do leta 

2030 in integriranih nacionalnih 

energetskih in podnebnih načrtov držav 

članic ter pripravam za strategijo Unije za 

podnebje in energijo do sredine stoletja in 

dolgoročno. Program bi moral vključevati 

tudi ukrepe, ki prispevajo k izvajanju 

politike Unije za prilagajanje podnebnim 

spremembam, da se zmanjša občutljivost 

za negativne posledice podnebnih 

sprememb. 

družbo, odporno proti podnebnim 

spremembam. Za to so potrebni ukrepi, s 

posebnim poudarkom na sektorjih, ki 

najbolj prispevajo k trenutnim ravnem 

emisij CO2 in onesnaževanju, ki bodo 

prispevali k izvajanju okvira podnebne in 

energetske politike do leta 2030 in 

integriranih nacionalnih energetskih in 

podnebnih načrtov držav članic ter 

pripravam za strategijo Unije za podnebje 

in energijo do sredine stoletja in 

dolgoročno. Program bi moral vključevati 

tudi ukrepe, ki prispevajo k izvajanju 

politike Unije za prilagajanje podnebnim 

spremembam, da se zmanjša občutljivost 

za negativne posledice podnebnih 

sprememb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Prehod na čisto energijo je nujen 

prispevek za blažitev podnebnih 

sprememb, ki bo koristil tudi okolju. 

Ukrepi za krepitev zmogljivosti, ki 

podpirajo prehod na čisto energijo in se do 

leta 2020 financirajo v okviru programa 

Obzorje 2020, bi se morali vključiti v 

program, saj njihov cilj ni financirati 

odličnost in ustvarjati inovacije, ampak 

olajšati prevzem tehnologije, ki je že na 

voljo in bo prispevala k blažitvi podnebnih 

sprememb. Vključitev teh dejavnosti za 

krepitev zmogljivosti v program ponuja 

možnosti za sinergijo med podprogrami in 

povečuje splošno skladnost financiranja 

Unije. Zato bi bilo treba zbirati in razširjati 

podatke o uporabi obstoječih rešitev za 

raziskave in inovacije v projektih LIFE, 

(8) Prehod na čisto energijo je nujen 

prispevek za blažitev podnebnih 

sprememb, ki bo koristil tudi okolju. 

Ukrepi za krepitev zmogljivosti, ki 

podpirajo prehod na čisto energijo in se do 

leta 2020 financirajo v okviru programa 

Obzorje 2020, bi se morali vključiti v 

program in pri tem ohraniti isti koeficient 

sofinanciranja, saj njihov cilj ni financirati 

odličnost in ustvarjati inovacije, ampak 

olajšati prevzem tehnologije, ki je že na 

voljo in bo prispevala k blažitvi podnebnih 

sprememb. Vključitev teh dejavnosti za 

krepitev zmogljivosti v program ponuja 

možnosti za sinergijo med podprogrami in 

povečuje splošno skladnost financiranja 

Unije. Zato bi bilo treba zbirati in razširjati 

podatke o uporabi obstoječih rešitev za 
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vključno iz programa Obzorje Evropa in 

njegovih predhodnikov. 

raziskave in inovacije v projektih LIFE, 

vključno iz programa Obzorje Evropa in 

njegovih predhodnikov. 

Or. it 

Obrazložitev 

Stopnja sofinanciranja za regije in mesta v okviru programa Obzorje 2020 je 100 %. 

 

Predlog spremembe  41 

Daniel Buda 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Prehod na čisto energijo je nujen 

prispevek za blažitev podnebnih 

sprememb, ki bo koristil tudi okolju. 

Ukrepi za krepitev zmogljivosti, ki 

podpirajo prehod na čisto energijo in se do 

leta 2020 financirajo v okviru programa 

Obzorje 2020, bi se morali vključiti v 

program, saj njihov cilj ni financirati 

odličnost in ustvarjati inovacije, ampak 

olajšati prevzem tehnologije, ki je že na 

voljo in bo prispevala k blažitvi podnebnih 

sprememb. Vključitev teh dejavnosti za 

krepitev zmogljivosti v program ponuja 

možnosti za sinergijo med podprogrami in 

povečuje splošno skladnost financiranja 

Unije. Zato bi bilo treba zbirati in razširjati 

podatke o uporabi obstoječih rešitev za 

raziskave in inovacije v projektih LIFE, 

vključno iz programa Obzorje Evropa in 

njegovih predhodnikov. 

(8) Prehod na čisto energijo je nujen 

prispevek za blažitev podnebnih 

sprememb, ki bo koristil tudi okolju. 

Ukrepi za krepitev zmogljivosti, ki 

podpirajo prehod na čisto energijo in se do 

leta 2020 financirajo v okviru programa 

Obzorje 2020, bi se morali vključiti v 

program, saj njihov cilj ni financirati 

odličnost in ustvarjati inovacije, ampak 

olajšati prevzem tehnologije, ki je že na 

voljo in bo prispevala k blažitvi podnebnih 

sprememb. Vključitev teh dejavnosti za 

krepitev zmogljivosti v program ponuja 

možnosti za sinergijo med podprogrami s 

spodbujanjem financiranja iz več skladov 
in povečuje splošno skladnost financiranja 

Unije. Zato bi bilo treba zbirati in razširjati 

podatke o uporabi obstoječih rešitev za 

raziskave in inovacije v projektih LIFE, 

vključno iz programa Obzorje Evropa in 

njegovih predhodnikov. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  42 

Maria Gabriela Zoană 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Prehod na čisto energijo je nujen 

prispevek za blažitev podnebnih 

sprememb, ki bo koristil tudi okolju. 

Ukrepi za krepitev zmogljivosti, ki 

podpirajo prehod na čisto energijo in se do 

leta 2020 financirajo v okviru programa 

Obzorje 2020, bi se morali vključiti v 

program, saj njihov cilj ni financirati 

odličnost in ustvarjati inovacije, ampak 

olajšati prevzem tehnologije, ki je že na 

voljo in bo prispevala k blažitvi podnebnih 

sprememb. Vključitev teh dejavnosti za 

krepitev zmogljivosti v program ponuja 

možnosti za sinergijo med podprogrami in 

povečuje splošno skladnost financiranja 

Unije. Zato bi bilo treba zbirati in razširjati 

podatke o uporabi obstoječih rešitev za 

raziskave in inovacije v projektih LIFE, 

vključno iz programa Obzorje Evropa in 

njegovih predhodnikov. 

(8) Prehod na čisto energijo je nujen 

prispevek za blažitev podnebnih sprememb 

in zmanjšanje njihovih posledic, ki bo 

koristil tudi okolju. Ukrepi za krepitev 

zmogljivosti, ki podpirajo prehod na čisto 

energijo in se do leta 2020 financirajo v 

okviru programa Obzorje 2020, bi se 

morali vključiti v program, saj njihov cilj 

ni financirati odličnost in ustvarjati 

inovacije, ampak olajšati prevzem 

tehnologije, ki je že na voljo in bo 

prispevala k blažitvi podnebnih sprememb 

in zmanjšanju njihovih posledic. 

Vključitev teh dejavnosti za krepitev 

zmogljivosti v program ponuja možnosti za 

sinergijo med podprogrami in povečuje 

splošno skladnost financiranja Unije. Zato 

bi bilo treba zbirati in razširjati podatke o 

uporabi obstoječih rešitev za raziskave in 

inovacije v projektih LIFE, vključno iz 

programa Obzorje Evropa in njegovih 

predhodnikov. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  43 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

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 

(9) Po ocenah učinka zakonodaje o 

čisti energiji bodo za doseganje energetskih 

ciljev Unije, ki jih je predlagala Komisija, 

do leta 2030 v obdobju 2021–2030 

potrebne dodatne naložbe v vrednosti 

dodatnih 177 milijard EUR na leto. Te cilje 

sta dvignila sozakonodajalca pri 
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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. 

dokončnem oblikovanju direktive o 

spodbujanju uporabe energije iz 

obnovljivih virov in direktive o energetski 

učinkovitosti, da bi se cilji Unije približali 

zavezam, ki jih je sprejela v okviru 

Pariškega sporazuma. 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. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  44 

Nicola Caputo 

 

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 

(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 decentralizirani obnovljivi 

viri energije, zlasti za porabo energije za 

ogrevanje in hlajenje), kjer je treba kapital 

usmeriti v projekte velikega obsega, na 

primer s spodbujanjem pilotnih projektov 

v majhnih mestih. Eden od ciljev 

podprograma za prehod na čisto energijo je 

krepitev zmogljivosti za razvoj in 

združevanje projektov, kar bi hkrati 

olajšalo črpanje sredstev evropskih 
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voljo v okviru InvestEU. strukturnih in investicijskih skladov ter 

spodbudilo naložbe v čisto energijo tudi z 

uporabo finančnih instrumentov, ki so na 

voljo v okviru InvestEU. 

Or. it 

Obrazložitev 

Razogljičenje gradbenega sektorja je osnovni korak za dosego podnebnih in energetskih ciljev 

EU in s tem za spoštovanje ciljev iz Pariškega sporazuma. Vendar pa je pomembno, da se več 

pozornosti posveti porabi energije za ogrevanje in hlajenje, ki pomeni velik delež evropske 

porabe energije. 

 

Predlog spremembe  45 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Sinergija z Obzorjem Evropa bi 

morala zagotoviti, da se med procesom 

načrtovanja strateških raziskav in inovacij 

Obzorja Evropa ugotovijo in določijo 

potrebe po raziskavah in inovacijah za 

reševanje okoljskih, podnebnih in 

energetskih izzivov v EU. Program LIFE 

bi moral biti še naprej katalizator za 

izvajanje politike in zakonodaje EU na 

področju okolja, podnebja in čiste 

energije, vključno s prevzemanjem in 

uporabo rezultatov raziskav in inovacij iz 

Obzorja Evropa, ter olajšati njihovo 

uporabo v širšem obsegu, kjer je lahko v 

pomoč pri reševanju vprašanj s področja 

okolja, podnebja ali prehoda na čisto 

energijo. Evropski svet za inovacije 

Obzorja Evropa lahko zagotovi podporo 

za širšo uporabo in trženje novih 

prodornih zamisli, ki se lahko pojavijo 

med izvajanjem projektov LIFE. 

črtano 

Or. fr 
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Predlog spremembe  46 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Najnovejši sveženj Unije o 

pregledu izvajanja okoljske politike21 kaže, 

da je potreben precejšen napredek za 

pospešitev izvajanja pravnega reda Unije 

na področju okolja ter okrepitev 

vključevanja okoljskih in podnebnih ciljev 

v druge politike. Zato bi moral program 

spodbujati doseganje potrebnega napredka 

z razvojem, preskušanjem in ponavljanjem 

novih pristopov; podpiranjem razvoja, 

spremljanja in pregleda politike; krepitvijo 

vključevanja zainteresiranih strani; 

vključitvijo naložb iz naložbenih 

programov Unije ali drugih finančnih virov 

ter podpiranjem ukrepov za premagovanje 

raznih ovir za učinkovito izvajanje ključnih 

načrtov, ki jih zahteva okoljska 

zakonodaja. 

(12) Najnovejši sveženj Unije o 

pregledu izvajanja okoljske politike21 kaže, 

da je potreben precejšen napredek za 

pospešitev izvajanja pravnega reda Unije 

na področju okolja ter okrepitev 

vključevanja okoljskih in podnebnih ciljev 

v druge politike. Zato bi moral program 

spodbujati doseganje potrebnega napredka 

z razvojem, preskušanjem in ponavljanjem 

novih pristopov; podpiranjem razvoja, 

spremljanja in pregleda politike; 

spodbujanjem ozaveščanja in 

komunikacije; razvojem dobrega 

upravljanja; krepitvijo vključevanja 

zainteresiranih strani; vključitvijo naložb iz 

naložbenih programov Unije ali drugih 

finančnih virov ter podpiranjem ukrepov za 

premagovanje raznih ovir za učinkovito 

izvajanje ključnih načrtov, ki jih zahteva 

okoljska zakonodaja. 

_________________ _________________ 

21 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij – Pregled izvajanja okoljske politike 

EU: Skupni izzivi in prizadevanja za boljše 

rezultate (COM(2017) 063 final). 

21 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij – Pregled izvajanja okoljske politike 

EU: Skupni izzivi in prizadevanja za boljše 

rezultate (COM(2017) 063 final). 

Or. it 

Obrazložitev 

Za uresničevanje okoljskih ciljev je bistveno izboljšano upravljanje, predvsem s krepitvijo 

ozaveščenosti in vključevanjem zainteresiranih strani, to pa sta tudi prednostni nalogi, ki sta 

bili izrecno navedeni v prejšnjem programu LIFE. 
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Predlog spremembe  47 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Najnovejši sveženj Unije o 

pregledu izvajanja okoljske politike21 kaže, 

da je potreben precejšen napredek za 

pospešitev izvajanja pravnega reda Unije 

na področju okolja ter okrepitev 

vključevanja okoljskih in podnebnih ciljev 

v druge politike. Zato bi moral program 

spodbujati doseganje potrebnega napredka 

z razvojem, preskušanjem in ponavljanjem 

novih pristopov; podpiranjem razvoja, 

spremljanja in pregleda politike; krepitvijo 

vključevanja zainteresiranih strani; 

vključitvijo naložb iz naložbenih 

programov Unije ali drugih finančnih virov 

ter podpiranjem ukrepov za premagovanje 

raznih ovir za učinkovito izvajanje ključnih 

načrtov, ki jih zahteva okoljska 

zakonodaja. 

(12) Najnovejši sveženj Unije o 

pregledu izvajanja okoljske politike21 kaže, 

da je potreben precejšen napredek za 

pospešitev izvajanja pravnega reda Unije 

na področju okolja ter okrepitev 

vključevanja okoljskih in podnebnih ciljev 

v druge politike. Zato bi morala biti 

bistvena vloga programa spodbujati 

doseganje potrebnega napredka z 

razvojem, preskušanjem in ponavljanjem 

novih pristopov; podpiranjem razvoja, 

spremljanja in pregleda politike; krepitvijo 

vključevanja zainteresiranih strani; 

vključitvijo naložb iz naložbenih 

programov Unije ali drugih finančnih virov 

ter podpiranjem ukrepov za premagovanje 

raznih ovir za učinkovito izvajanje ključnih 

načrtov, ki jih zahteva okoljska 

zakonodaja. 

_________________ _________________ 

21 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij – Pregled izvajanja okoljske politike 

EU: Skupni izzivi in prizadevanja za boljše 

rezultate (COM(2017) 063 final). 

21 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij – Pregled izvajanja okoljske politike 

EU: Skupni izzivi in prizadevanja za boljše 

rezultate (COM(2017) 063 final). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 



 

AM\1160530SL.docx 15/47 PE626.777v01-00 

 SL 

(13) Zaustavitev in sprememba trenda 

izgube biotske raznovrstnosti, tudi v 

morskih ekosistemih, zahtevata podporo za 

razvoj, izvajanje, izvrševanje in oceno 

ustrezne zakonodaje in politike Unije, 

vključno s strategijo EU za biotsko 

raznovrstnost do leta 202022, Direktivo 

Sveta 92/43/EGS23, Direktivo 2009/147/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta24 in 

Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta25, zlasti z razvojem 

baze znanja za pripravo in izvajanje 

politike ter z razvojem, preskušanjem, 

prikazom in uporabo dobrih praks in 

najboljših rešitev v majhnem obsegu ali 

prilagojenih za posebne lokalne, regionalne 

ali nacionalne okvire, vključno z 

integriranimi pristopi za izvajanje 

prednostnih okvirov ukrepanja, 

pripravljenih na podlagi 

Direktive 92/43/EGS. Unija bi morala 

spremljati svoje izdatke, povezane z 

biotsko raznovrstnostjo, da bi izpolnila 

obveznosti poročanja iz Konvencije o 

biološki raznovrstnosti. Izpolnjene bi 

morale biti tudi zahteve za spremljanje iz 

druge ustrezne zakonodaje Unije. 

(13) Zaustavitev in sprememba trenda 

izgube biotske raznovrstnosti, tudi v 

vodnih ekosistemih, zahtevata podporo za 

razvoj, izvajanje, izvrševanje in oceno 

ustrezne zakonodaje in politike Unije, 

vključno s strategijo EU za biotsko 

raznovrstnost do leta 202022, Direktivo 

Sveta 92/43/EGS23, Direktivo 2009/147/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta24 in 

Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta25, zlasti z razvojem 

baze znanja za pripravo in izvajanje 

politike ter z razvojem, preskušanjem, 

prikazom in uporabo dobrih praks in 

najboljših rešitev v majhnem obsegu ali 

prilagojenih za posebne lokalne, regionalne 

ali nacionalne okvire, vključno z 

integriranimi pristopi za izvajanje 

prednostnih okvirov ukrepanja, 

pripravljenih na podlagi 

Direktive 92/43/EGS. Unija bi morala 

spremljati svoje izdatke, povezane z 

biotsko raznovrstnostjo, da bi izpolnila 

obveznosti poročanja iz Konvencije o 

biološki raznovrstnosti. Izpolnjene bi 

morale biti tudi zahteve za spremljanje iz 

druge ustrezne zakonodaje Unije. 

_________________ _________________ 

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final. 

23 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 

21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 

str. 7). 

23 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 

21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 

str. 7). 

24 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 

živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7). 

24 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 

živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7). 

25 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 

o preprečevanju in obvladovanju vnosa in 

širjenja invazivnih tujerodnih vrst 

(UL L 317, 4.11.2014, str. 35). 

25 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 

o preprečevanju in obvladovanju vnosa in 

širjenja invazivnih tujerodnih vrst 

(UL L 317, 4.11.2014, str. 35). 

Or. en 
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Predlog spremembe  49 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Najnovejša vrednotenja in 

ocenjevanja, vključno z vmesnim 

pregledom strategije EU za biotsko 

raznovrstnost do leta 2020 in preverjanjem 

ustreznosti zakonodaje o naravi, kažejo, da 

je eden glavnih razlogov za nezadostno 

izvajanje zakonodaje Unije o naravi in 

strategije za biotsko raznovrstnost 

pomanjkanje ustreznega financiranja. 

Glavni instrumenti Unije za financiranje, 

vključno z [Evropskim skladom za 

regionalni razvoj, Kohezijskim skladom, 

Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 

podeželja in Evropskim skladom za 

pomorstvo in ribištvo], lahko veliko 

prispevajo k zadovoljevanju navedenih 

potreb. Program lahko še izboljša 

učinkovitost takega vključevanja s 

strateškimi projekti za naravo, 

namenjenimi pospeševanju izvajanja 

zakonodaje in politike Unije o naravi in 

biotski raznovrstnosti, vključno z ukrepi iz 

prednostnih okvirov ukrepanja, 

pripravljenih v skladu z 

Direktivo 92/43/EGS. Strateški projekti za 

naravo bi morali podpirati programe 

ukrepov v državah članicah za 

vključevanje ustreznih ciljev za naravo in 

biotsko raznovrstnost v druge politike in 

programe financiranja, kar bi zagotovilo, 

da se za izvajanje teh politik zberejo 

ustrezna sredstva. Države članice bi se 

lahko v svojih strateških načrtih za 

skupno kmetijsko politiko odločile, da 

bodo delež odobrenih sredstev Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

uporabile za podpiranje ukrepov, ki 

dopolnjujejo strateške projekte za naravo, 

(14) Najnovejša vrednotenja in 

ocenjevanja, vključno z vmesnim 

pregledom strategije EU za biotsko 

raznovrstnost do leta 2020 in preverjanjem 

ustreznosti zakonodaje o naravi, kažejo, da 

je eden glavnih razlogov za nezadostno 

izvajanje zakonodaje Unije o naravi in 

strategije za biotsko raznovrstnost 

pomanjkanje ustreznega financiranja. 

Glavni instrumenti Unije za financiranje, 

vključno z [Evropskim skladom za 

regionalni razvoj, Kohezijskim skladom, 

Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 

podeželja in Evropskim skladom za 

pomorstvo in ribištvo], lahko veliko 

prispevajo k zadovoljevanju navedenih 

potreb. Program lahko še izboljša 

učinkovitost takega vključevanja s 

strateškimi projekti za naravo, 

namenjenimi pospeševanju izvajanja 

zakonodaje in politike Unije o naravi in 

biotski raznovrstnosti, vključno z ukrepi iz 

prednostnih okvirov ukrepanja, 

pripravljenih v skladu z 

Direktivo 92/43/EGS. Strateški projekti za 

naravo bi morali podpirati programe 

ukrepov v državah članicah za 

vključevanje ustreznih ciljev za naravo in 

biotsko raznovrstnost v druge politike in 

programe financiranja, kar bi zagotovilo, 

da se za izvajanje teh politik zberejo 

ustrezna sredstva. 
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kot so opredeljeni v tej uredbi. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  50 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Spodbujanje krožnega gospodarstva 

zahteva spremembo miselnosti glede 

oblikovanja, proizvodnje, potrošnje in 

odlaganja materialov in izdelkov, vključno 

s plastiko. Program bi moral prispevati k 

prehodu na model krožnega gospodarstva 

tako, da bi bila finančna pomoč namenjena 

več subjektom (podjetjem, javnim organom 

in potrošnikom), zlasti z uporabo, razvojem 

in ponovno uporabo najboljše tehnologije, 

dobrih praks in najboljših rešitev, 

prilagojenih posebnim lokalnim, 

regionalnim ali nacionalnim okoliščinam, 

vključno s celostnimi pristopi za izvajanje 

načrtov ravnanja z odpadki in 

preprečevanja nastajanja odpadkov. S 

podpiranjem izvajanja strategije za plastiko 

se lahko sprejmejo zlasti ukrepi za 

reševanje problema morskih odpadkov. 

(16) Spodbujanje krožnega gospodarstva 

zahteva spremembo miselnosti glede 

oblikovanja, proizvodnje, potrošnje in 

odlaganja materialov in izdelkov, vključno 

s plastiko, pa tudi naložitev in izvrševanje 

visokih glob v primerih neskladnosti. 

Program bi moral prispevati k prehodu na 

model krožnega gospodarstva tako, da bi 

bila finančna pomoč namenjena več 

subjektom (podjetjem, javnim organom in 

potrošnikom), zlasti z uporabo, razvojem in 

ponovno uporabo najboljše tehnologije, 

dobrih praks in najboljših rešitev, 

prilagojenih posebnim lokalnim, 

regionalnim ali nacionalnim okoliščinam, 

vključno s celostnimi pristopi za izvajanje 

načrtov ravnanja z odpadki in 

preprečevanja nastajanja odpadkov. S 

podpiranjem izvajanja strategije za plastiko 

se lahko sprejmejo zlasti ukrepi za 

reševanje problema morskih odpadkov. 

Or. el 

 

Predlog spremembe  51 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(16) Spodbujanje krožnega gospodarstva 

zahteva spremembo miselnosti glede 

oblikovanja, proizvodnje, potrošnje in 

odlaganja materialov in izdelkov, vključno 

s plastiko. Program bi moral prispevati k 

prehodu na model krožnega gospodarstva 

tako, da bi bila finančna pomoč namenjena 

več subjektom (podjetjem, javnim organom 

in potrošnikom), zlasti z uporabo, razvojem 

in ponovno uporabo najboljše tehnologije, 

dobrih praks in najboljših rešitev, 

prilagojenih posebnim lokalnim, 

regionalnim ali nacionalnim okoliščinam, 

vključno s celostnimi pristopi za izvajanje 

načrtov ravnanja z odpadki in 

preprečevanja nastajanja odpadkov. S 

podpiranjem izvajanja strategije za plastiko 

se lahko sprejmejo zlasti ukrepi za 

reševanje problema morskih odpadkov. 

(16) Spodbujanje krožnega gospodarstva 

zahteva spremembo miselnosti glede 

oblikovanja, proizvodnje, potrošnje in 

odlaganja materialov in izdelkov, vključno 

s plastiko. Program bi moral prispevati k 

prehodu na model krožnega gospodarstva 

tako, da bi bila finančna pomoč namenjena 

več subjektom (podjetjem, javnim organom 

in potrošnikom), zlasti z uporabo, razvojem 

in ponovno uporabo najboljše tehnologije, 

dobrih praks in najboljših rešitev, 

prilagojenih posebnim lokalnim, 

regionalnim ali nacionalnim okoliščinam, 

vključno s celostnimi pristopi za izvajanje 

načrtov ravnanja z odpadki in 

preprečevanja nastajanja odpadkov. S 

podpiranjem izvajanja strategije za plastiko 

se lahko sprejmejo zlasti ukrepi za 

reševanje problema odpadkov v vodnem 

okolju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) V številnih primerih sporazumi o 

prosti trgovini vodijo v znatno povečanje 

ekološkega odtisa trgovanja, saj gre za 

logistiko na dolge razdalje, ki je 

energetsko intenzivna. Za zagotovitev 

skladnosti z različnimi mednarodnimi 

obveznostmi, povezanimi s cilji 

zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, 

bi morala Evropska unija prenehati 

sklepati takšne sporazume. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  53 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Dolgoročni cilj EU za politiko o 

zraku je doseči ravni kakovosti zraka, ki ne 

povzročajo pomembnih negativnih vplivov 

na zdravje ljudi niti ga ne ogrožajo. 

Ozaveščenost javnosti o onesnaženosti 

zraka je visoka, državljani pa od organov 

pričakujejo ukrepanje. Direktiva 

(EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in 

Sveta26 poudarja vlogo, ki jo lahko ima 

financiranje Unije pri doseganju ciljev s 

področja čistega zraka. Zato bi moral 

program podpirati projekte, vključno s 

strateškimi integriranimi projekti, ki imajo 

zmožnost, da zberejo večji prispevek 

javnih in zasebnih sredstev, prikazujejo 

dobre prakse in spodbujajo izvajanje 

načrtov in zakonodaje o kakovosti zraka, in 

to na lokalni, regionalni, medregionalni, 

nacionalni in nadnacionalni ravni. 

(17) Dolgoročni cilj EU za politiko o 

zraku je doseči ravni kakovosti zraka, ki ne 

povzročajo pomembnih negativnih vplivov 

na zdravje ljudi niti ga ne ogrožajo. 

Ozaveščenost javnosti o onesnaženosti 

zraka je visoka, državljani pa od organov 

pričakujejo ukrepanje. Direktiva 

(EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in 

Sveta26 poudarja vlogo, ki jo lahko ima 

financiranje Unije pri doseganju ciljev s 

področja čistega zraka. Zato bi moral 

program podpirati projekte, vključno s 

strateškimi integriranimi projekti, ki imajo 

zmožnost, da zberejo večji prispevek 

javnih in zasebnih sredstev, prikazujejo 

dobre prakse in spodbujajo izvajanje 

načrtov in zakonodaje o kakovosti zraka, in 

to na lokalni, regionalni, medregionalni, 

nacionalni in nadnacionalni ravni. Ta 

prizadevanja za izboljšanje kakovosti 

zraka bi morala biti skladna z zahtevami 

za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

in z dolgoročno potrebo po razogljičenju 

vsega evropskega gospodarstva s 

postopnim nadomeščanjem energetskih 

infrastruktur, ki temeljijo na fosilnih 

virih, z infrastrukturami, ki temeljijo na 

obnovljivih virih, kadar je to tehnično 

mogoče. 

_________________ _________________ 

26 Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 

2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za 

nekatera onesnaževala zraka, spremembi 

Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 

Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 

17.12.2016, str. 1). 

26 Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 

2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za 

nekatera onesnaževala zraka, spremembi 

Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 

Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 

17.12.2016, str. 1). 

Or. it 
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Obrazložitev 

La qualità dell’aria è direttamente collegata alla combustione di energie fossili per il 

trasporto, per il riscaldamento e la climatizzazione e, in generale, per la produzione di 

energia elettrica. La decarbonizzazione di questi settori, quindi, ha un impatto diretto sulla 

qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini. Quando esiste una alternativa basata su una 

fonte energetica rinnovabile, il programma LIFE non dovrebbe mai finanziare la sostituzione 

di attrezzature ad alte emissioni di gas ad effetto serra con attrezzature più efficienti ma 

ancora basate sull’energia fossile. 

 

Predlog spremembe  54 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Posebno pozornost bi bilo treba 

nameniti spodbujanju opuščanja virov 

onesnaževanja zraka, zlasti tistih, ki se 

uporabljajo za ogrevanje stanovanj in 

elektrarne na fosilna goriva. Za reševanje 

težave onesnaženosti zraka bi bilo treba 

prizadevanja usmeriti na prehod na 

obnovljive vire energije, ki bi se izvedel v 

srednje-/dolgoročnem obdobju. 

Or. it 

Obrazložitev 

Ogrevanje stanovanj z energijo iz premoga je v EU pomemben vir onesnaževanja zraka in 

škodljivo vpliva na zdravje državljanov. Kadar je to tehnično izvedljivo, bi bilo treba 

spodbujati prehod na obnovljive vire energije v skladu s cilji glede razogljičenja v gradbenem 

sektorju, kot je določeno v direktivi o energetski učinkovitosti stavb. 

 

Predlog spremembe  55 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(19) Varstvo in obnova morskega okolja 

sta eden splošnih ciljev okoljske politike 

Unije. Program bi moral podpirati: 

upravljanje, ohranjanje, obnovo in 

spremljanje biotske raznovrstnosti in 

morskih ekosistemov zlasti na morskih 

območjih omrežja Natura 2000 ter varstvo 

vrst v skladu s prednostnimi okviri 

ukrepanja, pripravljenimi v skladu z 

Direktivo 92/43/EGS; doseganje dobrega 

okoljskega stanja v skladu z Direktivo 

2008/56/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta28; spodbujanje čistega in zdravega 

morja; izvajanje evropske strategije za 

plastiko v krožnem gospodarstvu, zlasti za 

reševanje problematike izgubljenega 

ribolovnega orodja in morskih odpadkov; 

in spodbujanje sodelovanja Unije v 

mednarodnem upravljanju oceanov, ki je 

bistveno za doseganje ciljev agende 

Združenih narodov za trajnostni razvoj do 

leta 2030 in za zagotavljanje zdravih 

oceanov za prihodnje rodove. Strateški 

integrirani projekti in strateški projekti za 

naravo v okviru programa bi morali 

vključevati ustrezne ukrepe za varstvo 

morskega okolja. 

(19) Varstvo in obnova vodnega okolja 

sta eden splošnih ciljev okoljske politike 

Unije. Program bi moral podpirati: 

upravljanje, ohranjanje, obnovo in 

spremljanje biotske raznovrstnosti in 

vodnih ekosistemov zlasti na morskih 

območjih omrežja Natura 2000 ter varstvo 

vrst v skladu s prednostnimi okviri 

ukrepanja, pripravljenimi v skladu z 

Direktivo 92/43/EGS; doseganje dobrega 

okoljskega stanja v skladu z Direktivo 

2008/56/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta28; spodbujanje čistega in zdravega 

morja; izvajanje evropske strategije za 

plastiko v krožnem gospodarstvu, zlasti za 

reševanje problematike izgubljenega 

ribolovnega orodja in morskih odpadkov; 

in spodbujanje sodelovanja Unije v 

mednarodnem upravljanju oceanov, ki je 

bistveno za doseganje ciljev agende 

Združenih narodov za trajnostni razvoj do 

leta 2030 in za zagotavljanje zdravih 

oceanov za prihodnje rodove. Strateški 

integrirani projekti in strateški projekti za 

naravo v okviru programa bi morali 

vključevati ustrezne ukrepe za varstvo 

vodnega okolja. 

_________________ _________________ 

28 Direktiva 2008/56/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju politike morskega okolja (okvirna 

direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 

25.6.2008, str. 19). 

28 Direktiva 2008/56/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju politike morskega okolja (okvirna 

direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 

25.6.2008, str. 19). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  56 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(20) Za izboljšanje upravljanja zadev na 

področju okolja in podnebnih sprememb 

ter povezanih zadev v zvezi s prehodom na 

čisto energijo je treba v posvetovanje o 

zadevnih politikah in njihovo izvajanje 

vključiti civilno družbo, in sicer z 

ozaveščanjem javnosti, sodelovanjem 

potrošnikov in vključevanjem širšega 

kroga zainteresiranih strani, vključno z 

nevladnimi organizacijami. 

(20) Za izboljšanje upravljanja zadev na 

področju okolja in podnebnih sprememb 

ter povezanih zadev v zvezi s prehodom na 

čisto energijo je treba tudi s pomočjo 

komunikacijske strategije, ki bo 

upoštevala nove medije in družbena 

omrežja, v posvetovanje o zadevnih 

politikah in njihovo izvajanje vključiti 

civilno družbo, in sicer z ozaveščanjem 

javnosti, večjim sodelovanjem potrošnikov 

in vključevanjem širšega kroga 

zainteresiranih strani, vključno z 

nevladnimi organizacijami. 

Or. it 

Obrazložitev 

Pomembno je poudariti, da mora biti komunikacija sodobna. 

 

Predlog spremembe  57 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Program bi moral subjekte na trgu 

pripraviti za prehod na čisto, krožno, 

energijsko učinkovito, nizkoogljično 

gospodarstvo, odporno proti podnebnim 

spremembam in jih pri tem podpirati s 

preskušanjem novih poslovnih priložnosti, 

nadgradnjo poklicnih znanj, olajševanjem 

dostopa potrošnikov do trajnostnih 

izdelkov in storitev, vključevanjem in 

opolnomočenjem usmerjevalcev mnenj ter 

preskušanjem novih metod za prilagajanje 

obstoječih procesov in poslovnega okolja. 

Da bi podprli prevzemanje trajnostnih 

rešitev na širšem trgu, bi bilo treba 

spodbujati sprejemanje v širši javnosti in 

vključevanje potrošnikov. 

(22) Program bi moral subjekte na trgu 

pripraviti za prehod na čisto, krožno, 

energijsko učinkovito, nizkoogljično 

gospodarstvo, odporno proti podnebnim 

spremembam, in jih pri tem podpirati s 

preskušanjem novih poslovnih priložnosti, 

nadgradnjo poklicnih znanj, olajševanjem 

dostopa potrošnikov do trajnostnih 

izdelkov in storitev, vključevanjem in 

opolnomočenjem usmerjevalcev mnenj ter 

preskušanjem novih metod za prilagajanje 

obstoječih procesov in poslovnega okolja. 

Da bi podprli prevzemanje trajnostnih 

rešitev na širšem trgu, zlasti razvoj 

inovativnih tehnologij za obnovljive vire 

energije, bi bilo treba spodbujati 

sprejemanje v širši javnosti in vključevanje 

potrošnikov. 
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Or. it 

Obrazložitev 

Zaradi razvoja tehnologije, trga in (tudi) večje podpore javnosti so se v zadnjem desetletju 

stroški namestitve energetskih sistemov, ki temeljijo na obnovljivih virih, močno zmanjšali. 

Nadaljevati je treba v tej smeri, da se omogoči celovit razvoj evropskega energetskega 

potenciala, in razmisliti o alternativnih virih energije, ki se danes še ne uporabljajo veliko (na 

primer morska ali geotermalna energija), ter razvijati energetsko neodvisnost EU od tretjih 

držav. 

 

Predlog spremembe  58 

Daniel Buda 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Program bi moral subjekte na trgu 

pripraviti za prehod na čisto, krožno, 

energijsko učinkovito, nizkoogljično 

gospodarstvo, odporno proti podnebnim 

spremembam in jih pri tem podpirati s 

preskušanjem novih poslovnih priložnosti, 

nadgradnjo poklicnih znanj, olajševanjem 

dostopa potrošnikov do trajnostnih 

izdelkov in storitev, vključevanjem in 

opolnomočenjem usmerjevalcev mnenj ter 

preskušanjem novih metod za prilagajanje 

obstoječih procesov in poslovnega okolja. 

Da bi podprli prevzemanje trajnostnih 

rešitev na širšem trgu, bi bilo treba 

spodbujati sprejemanje v širši javnosti in 

vključevanje potrošnikov. 

(22) Program bi moral subjekte na trgu 

pripraviti za prehod na čisto, krožno, 

energijsko učinkovito, nizkoogljično 

gospodarstvo, odporno proti podnebnim 

spremembam, in jih pri tem podpirati s 

trajnostno rabo obstoječih naravnih virov 

in s preskušanjem novih poslovnih 

priložnosti, nadgradnjo poklicnih znanj, 

olajševanjem dostopa potrošnikov do 

trajnostnih izdelkov in storitev, 

vključevanjem in opolnomočenjem 

usmerjevalcev mnenj ter preskušanjem 

novih metod za prilagajanje obstoječih 

procesov in poslovnega okolja. Da bi 

podprli prevzemanje trajnostnih rešitev na 

širšem trgu, bi bilo treba spodbujati 

sprejemanje v širši javnosti in vključevanje 

potrošnikov. 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  59 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 
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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) Obvladovanje podnebnih 

sprememb je eden najpomembnejših 

globalnih izzivov, ki zahtevajo usklajen in 

ambiciozen odziv. Unija mora obravnavati 

podnebne spremembe v skladu z zavezami 

Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 

ciljev Združenih narodov za trajnostni 

razvoj, s čimer 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. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  60 

Maria Gabriela Zoană 

 

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 

(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 in okoljskih ukrepov ter 

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 in 
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ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 

izvajanjem programa ter ponovno ocenjeni 

v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja 

in pregledovanja. 

okoljske cilje. Ustrezni ukrepi bodo 

opredeljeni med pripravo in izvajanjem 

programa ter ponovno ocenjeni v okviru 

ustreznih postopkov ocenjevanja in 

pregledovanja. 

Or. ro 

Predlog spremembe  61 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Glede na člen 349 PDEU ter 

posebne potrebe in občutljivost najbolj 

oddaljenih regij bi bilo treba pri izvajanju 

programa ustrezno upoštevati strategijo za 

te regije30. Poleg okoljske in podnebne 

politike ter politike za prehod na čisto 

energijo bi bilo treba upoštevati tudi druge 

politike Unije. 

(25) Glede na člen 349 PDEU ter 

posebne potrebe in občutljivost najbolj 

oddaljenih regij bi bilo treba pri izvajanju 

programa ustrezno upoštevati strategijo za 

te regije30. Poleg okoljske in podnebne 

politike, politike krožnega gospodarstva 

ter politike za prehod na čisto energijo bi 

bilo treba upoštevati tudi druge politike 

Unije. 

_________________ _________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  62 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (26a) Ocena te uredbe bo zagotovila 

informacije, potrebne za postopek 

odločanja, da bi se program po potrebi 

izboljšal. Poleg ocene, kako program 

izpolnjuje cilj iz člena 3 te uredbe, bi bilo 

treba posebno pozornost nameniti 

postopku oddaje vlog, da bi se zagotovil 
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dostop do sredstev za vse ustrezne 

projekte. Zlasti je pomembno zagotoviti 

praktično in enostavno udeležbo lokalnih 

skupnosti in civilne družbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 38 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(38) Ker ciljev te uredbe, in sicer 

prispevanja k trajnostnemu razvoju in 

uresničevanju ciljev zakonodaje, strategij, 

načrtov ali mednarodnih obveznosti Unije 

na področju okolja, podnebja in čiste 

energije, ne morejo zadovoljivo doseči 

države članice, temveč se ti cilji zaradi 

obsega ali učinkov te uredbe lažje 

dosežejo 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. 

(38) V skladu z načelom subsidiarnosti 

iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji in z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje teh ciljev, in 

državam članicam EU pušča dovolj 

manevrskega prostora za izpolnjevanje 

lokalnih ali posebnih potreb. 

Or. fr 

Predlog spremembe  64 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) „strateški projekti za naravo“ 

pomeni projekte, ki podpirajo doseganje 

ciljev Unije na področju narave in biotske 

raznovrstnosti z izvajanjem usklajenih 

programov ukrepov v državah članicah za 

(1) „strateški projekti za naravo“ 

pomeni projekte, ki podpirajo doseganje 

ciljev Unije na področju narave in biotske 

raznovrstnosti, določenih zlasti v Direktivi 

2009/147/ES in Direktivi Sveta 



 

AM\1160530SL.docx 27/47 PE626.777v01-00 

 SL 

vključevanje teh ciljev in prednostnih 

nalog v druge politike in instrumente 

financiranja, vključno z usklajenim 

izvajanjem prednostnih okvirov ukrepanja, 

sprejetih v skladu z Direktivo 92/43/EGS; 

92/43/EGS, z izvajanjem usklajenih 

programov ukrepov v državah članicah za 

vključevanje teh ciljev in prednostnih 

nalog v druge politike in instrumente 

financiranja, vključno z usklajenim 

izvajanjem prednostnih okvirov ukrepanja, 

sprejetih v skladu z Direktivo 92/43/EGS; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) „standardni projekti ukrepov“ 

pomeni projekte razen strateških 

integriranih projektov, strateških projektov 

za naravo ali projektov tehnične pomoči, 

namenjene doseganju specifičnih ciljev 

programa iz člena 3(2); 

(4) „standardni projekti ukrepov“ 

pomeni projekte razen strateških 

integriranih projektov, strateških projektov 

za naravo ali projektov tehnične pomoči, 

kot so projekti od spodaj navzgor (lokalni 

razvoj, ki ga vodi skupnost), namenjene 

doseganju specifičnih ciljev programa iz 

člena 3(2); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Splošni cilj programa je prispevati 

k prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito, nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno proti podnebnim spremembam, 

vključno s prehodom na čisto energijo, k 

varovanju in izboljševanju kakovosti 

okolja ter k zaustavitvi in spremembi 

1. Splošni cilj programa je prispevati 

k prehodu na trajnostno, krožno, z viri 

gospodarno in energijsko učinkovito, 

nizkoogljično gospodarstvo, odporno proti 

podnebnim spremembam, vključno s 

prehodom na zelo energetsko učinkovit 

energetski sistem, ki temelji na 
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trenda izgube biotske raznovrstnosti, s 

čimer prispeva k trajnostnemu razvoju. 

obnovljivih virih, k varovanju in 

izboljševanju kakovosti okolja ter k 

zaustavitvi in spremembi trenda izgube 

biotske raznovrstnosti, s čimer prispeva k 

visoki ravni varstva okolja in ambicioznim 

podnebnim ukrepom. Program podpira 

tudi boljše okoljsko in podnebno 

upravljanje na vseh ravneh, vključno s 

tesnejšo udeležbo civilne družbe, 

nevladnih organizacij in lokalnih 

akterjev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  67 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Splošni cilj programa je prispevati 

k prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito, nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno proti podnebnim spremembam, 

vključno s prehodom na čisto energijo, k 

varovanju in izboljševanju kakovosti 

okolja ter k zaustavitvi in spremembi 

trenda izgube biotske raznovrstnosti, s 

čimer prispeva k trajnostnemu razvoju. 

1. Splošni cilj programa je prispevati 

k prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito, nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno proti podnebnim spremembam, 

vključno s prehodom na čisto energijo iz 

obnovljivih virov, k spodbujanju 

biogospodarstva, varovanju in 

izboljševanju kakovosti okolja ter k 

zaustavitvi in spremembi trenda izgube 

biotske raznovrstnosti in ambicioznim 

podnebnim ukrepom, s čimer prispeva k 

trajnostnemu razvoju. Program prispeva 

tudi k večjemu vključevanju vseh 

zadevnih zainteresiranih strani v okoljske, 

energetske in podnebne ukrepe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Beata Gosiewska 

 

Predlog uredbe 
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Člen 3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Splošni cilj programa je prispevati 

k prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito, nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno proti podnebnim spremembam, 

vključno s prehodom na čisto energijo, k 

varovanju in izboljševanju kakovosti 

okolja ter k zaustavitvi in spremembi 

trenda izgube biotske raznovrstnosti, s 

čimer prispeva k trajnostnemu razvoju. 

1. Splošni cilj programa je prispevati 

k prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito, nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno proti podnebnim spremembam, 

vključno s prehodom na čisto energijo, k 

varovanju in izboljševanju kakovosti 

okolja ter k zaustavitvi in spremembi 

trenda izgube biotske raznovrstnosti, 

vključno s podporo omrežju Natura 2000 

in spopadanju s propadanjem 

ekosistemov, s čimer prispeva k 

trajnostnemu razvoju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Splošni cilj programa je prispevati 

k prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito, nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno proti podnebnim spremembam, 

vključno s prehodom na čisto energijo, k 

varovanju in izboljševanju kakovosti 

okolja ter k zaustavitvi in spremembi 

trenda izgube biotske raznovrstnosti, s 

čimer prispeva k trajnostnemu razvoju. 

1. Splošni cilj programa je prispevati 

k prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito, nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno proti podnebnim spremembam, 

vključno s prehodom na čisto energijo, k 

zagotavljanju varovanja in izboljševanja 
kakovosti okolja ter k zaustavitvi in 

spremembi trenda izgube biotske 

raznovrstnosti, s čimer prispeva k 

trajnostnemu razvoju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  70 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 
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Člen 3 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razviti, prikazati in spodbujati 

inovativne tehnike in pristope za doseganje 

ciljev zakonodaje in politike Unije o okolju 

in podnebnih ukrepih, vključno s 

prehodom na čisto energijo, in prispevati k 

uporabi dobrih praks v zvezi z naravo in 

biotsko raznovrstnostjo; 

(a) razviti, prikazati in spodbujati 

inovativne tehnike in pristope za doseganje 

ciljev zakonodaje in politike Unije o okolju 

in podnebnih ukrepih, vključno s 

prehodom na čisto energijo, in prispevati k 

uporabi dobrih praks v zvezi z naravo in 

biotsko raznovrstnostjo ter trajnostnimi 

sistemi kmetovanja in prehranskimi 

sistemi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  71 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razviti, prikazati in spodbujati 

inovativne tehnike in pristope za doseganje 

ciljev zakonodaje in politike Unije o okolju 

in podnebnih ukrepih, vključno s 

prehodom na čisto energijo, in prispevati k 

uporabi dobrih praks v zvezi z naravo in 

biotsko raznovrstnostjo; 

(a) razviti, prikazati in spodbujati 

inovativne tehnike in pristope za doseganje 

ciljev zakonodaje in politike Unije o okolju 

in podnebnih ukrepih, vključno s 

prehodom na čisto energijo, in prispevati k 

uporabi dobrih praks v zvezi z naravo in 

biotsko raznovrstnostjo ter podpreti 

njihovo uporabo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  72 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) prispevati k razvoju, izvajanju, 

spremljanju in izvrševanju zadevne 

(b) prispevati k razvoju, izvajanju, 

spremljanju in izvrševanju zadevne 



 

AM\1160530SL.docx 31/47 PE626.777v01-00 

 SL 

zakonodaje in politik Unije, vključno z 

izboljševanjem upravljanja s krepitvijo 

zmogljivosti javnih in zasebnih subjektov 

ter vključevanjem civilne družbe; 

zakonodaje in politik Unije, vključno z 

izboljševanjem upravljanja s krepitvijo 

zmogljivosti javnih in zasebnih subjektov, 

in sicer med drugim na področju 

kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva in 

ribištva, ter vključevanjem civilne družbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Program ne sme biti v nasprotju s 

cilji drugih zakonodaj in politik Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

V preteklih letih so projekti LIFE žal v nekaterih državah članicah povzročili javne polemike 

in spore zaradi razlastitve družinskih kmetij. Izogniti se je treba navzkrižjem pri uporabi 

programa LIFE ter drugih zakonodaj in politik Unije, kot sta SKP ter zaščita mladih kmetov 

in družinskih kmetij. V uredbi o skladu LIFE je treba okrepiti sodelovanje na primer s kmeti 

in lastniki zemljišč, pa tudi z MSP in zasebnim sektorjem. 

 

Predlog spremembe  74 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 1 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) trajnostne kmetijske prakse, 

vključno z biotsko raznovrstnostjo tal in 

kmetijsko biotsko raznovrstnostjo, 

zajemanjem ogljikovega dioksida, 

spremljanjem tal, varstvom tal in voda; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  75 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) podprogram za prilagajanje 

podnebnim spremembam in blažitev 

njihovih posledic; 

(a) podprogram za upravljanje na 

področju podnebnih sprememb, 
prilagajanje podnebnim spremembam in 

blažitev njihovih posledic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  76 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

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 

7 900 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  77 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 

Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Finančna sredstva za izvajanje 

programa za obdobje 2021–2027 znašajo 

1. Finančna sredstva za izvajanje 

programa za obdobje 2021–2027 znašajo 
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5 450 000 000 EUR v tekočih cenah. 7 900 000 000 EUR v tekočih cenah. 

Or. en 

Obrazložitev 

„Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem 

okviru: priprava stališč Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020“ vsebuje 

poziv k podvojitvi finančnih sredstev za program LIFE. Vrednost sedanjega programa LIFE 

za obdobje 2014–2020 znaša približno 3,45 milijarde EUR, kar bi se podvojilo na 

6,9 milijarde EUR. Sredstva za „prehod na čisto energijo“ v višini 1 milijarde EUR 

zagotavlja program „Inteligentna energija – Evropa“ v okviru Obzorja 2020, zato jih je treba 

šteti za dodatno financiranje. 

 

Predlog spremembe  78 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka a – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) 3 500 000 000 EUR za področje 

okolja, od tega 

(a) 5 200 000 000 EUR za področje 

okolja, od tega 

Or. en 

 

Predlog spremembe  79 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 

Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka a – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) 3 500 000 000 EUR za področje 

okolja, od tega 

(a) 5 200 000 000 EUR za področje 

okolja, od tega 

Or. en 
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Obrazložitev 

„Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem 

okviru: priprava stališč Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020“ vsebuje 

poziv k podvojitvi finančnih sredstev za program LIFE. Proračun podprograma za okolje v 

sedanjem programu LIFE za obdobje 2014–2020 znaša 2,6 milijarde EUR, kar bi se 

podvojilo na 5,2 milijarde EUR. 

 

Predlog spremembe  80 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka a – točka 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) 2 150 000 000 EUR za podprogram 

za naravo in biotsko raznovrstnost in 

(1) 3 200 000 000 EUR za podprogram 

za naravo in biotsko raznovrstnost, pri 

čemer je treba ohraniti 60-odstotno 

namensko omejevanje za naravo in 

biotsko raznovrstnost 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 

Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka a – točka 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) 2 150 000 000 EUR za podprogram 

za naravo in biotsko raznovrstnost in 

(1) 3 200 000 000 EUR za podprogram 

za naravo in biotsko raznovrstnost in 

Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 
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Člen 5 – odstavek 2 – točka a – točka 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) 1 350 000 000 EUR za podprogram 

za krožno gospodarstvo in kakovost 

življenja; 

(2) 2 000 000 000 EUR za podprogram 

za krožno gospodarstvo in kakovost 

življenja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  83 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 

Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka a – točka 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) 1 350 000 000 EUR za podprogram 

za krožno gospodarstvo in kakovost 

življenja; 

(2) 2 000 000 000 EUR za podprogram 

za krožno gospodarstvo in kakovost 

življenja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  84 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) 1 950 000 000 EUR za področje 

podnebnih ukrepov, od tega 

(b) 2 700 000 000 EUR za področje 

podnebnih ukrepov, od tega 

Or. en 

 

Predlog spremembe  85 
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Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 

Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) 1 950 000 000 EUR za področje 

podnebnih ukrepov, od tega 

(b) 2 700 000 000 EUR za področje 

podnebnih ukrepov, od tega 

Or. en 

Obrazložitev 

„Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem 

okviru: priprava stališč Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020“ vsebuje 

poziv k podvojitvi finančnih sredstev za program LIFE. Proračun podprograma za podnebje v 

sedanjem programu LIFE za obdobje 2014–2020 znaša 860 milijonov EUR, kar bi se 

podvojilo na 1,7 milijarde EUR. 

 

Predlog spremembe  86 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b – točka 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) 950 000 000 EUR za podprogram 

za prilagajanje podnebnim spremembam in 

blažitev njihovih posledic; 

(1) 1 700 000 000 EUR za podprogram 

za prilagajanje podnebnim spremembam in 

blažitev njihovih posledic in 

Or. en 

 

Predlog spremembe  87 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 

Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b – točka 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) 950 000 000 EUR za podprogram 

za prilagajanje podnebnim spremembam in 

blažitev njihovih posledic; 

(1) 1 700 000 000 EUR za podprogram 

za prilagajanje podnebnim spremembam in 

blažitev njihovih posledic in 

Or. en 

Obrazložitev 

„Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem 

okviru: priprava stališč Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020“ vsebuje 

poziv k podvojitvi finančnih sredstev za program LIFE. Proračun podprograma za podnebje v 

sedanjem programu LIFE za obdobje 2014–2020 znaša 860 milijonov EUR, kar bi se 

podvojilo na 1,7 milijarde EUR. 

 

Predlog spremembe  88 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b – točka 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) 1 000 000 000 EUR za podprogram 

za prehod na čisto energijo. 

(2) 2 028 000 000 EUR za podprogram 

za prehod na čisto energijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  89 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 

Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Vsaj 61 % proračunskih sredstev, 

dodeljenih projektom, ki so podprti z 

nepovratnimi sredstvi za ukrepe iz 

podprograma za okolje, je namenjenih 

projektom za ohranjanje narave in biotske 
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raznovrstnosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Varstvo narave in biotske raznovrstnosti je eden glavnih ciljev programa LIFE. Zato bi bilo 

treba zagotoviti, da se finančna sredstva usmerijo na ta področja. To je skladno s sedanjo 

uredbo LIFE. 

 

Predlog spremembe  90 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. S programom se lahko zagotovi 

financiranje v kateri koli obliki iz finančne 

uredbe, zlasti v obliki nepovratnih sredstev, 

nagrad in javnih naročil. Zagotovi se lahko 

tudi financiranje v obliki finančnih 

instrumentov v okviru operacij mešanega 

financiranja. 

2. S programom se lahko zagotovi 

financiranje v kateri koli obliki iz finančne 

uredbe, zlasti v obliki nepovratnih sredstev, 

nagrad in javnih naročil. Zagotovi se lahko 

tudi financiranje v obliki finančnih 

instrumentov v okviru operacij mešanega 

financiranja v višini do največ 20 % 

finančnih sredstev iz člena 5(1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  91 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Strateškim integriranim projektom 

se dodeli največ 25 % vseh finančnih 

sredstev iz člena 5(1). 

Or. en 
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Predlog spremembe  92 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nepovratna sredstva v okviru programa se 

dodeljujejo in upravljajo v skladu z 

naslovom VIII finančne uredbe. 

Nepovratna sredstva v okviru programa se 

dodeljujejo in sofinancirajo s 75-odstotno 

stopnjo ter upravljajo v skladu z 

naslovom VIII finančne uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  93 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka -a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) projekti, ki se financirajo iz 

programa, bistveno prispevajo k 

doseganju vsaj enega od ciljev iz člena 3; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  94 

Nicola Caputo 

 

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) projekti, financirani s programom, 

pomagajo uresničevati vsaj enega od 
okoljskih in podnebnih ciljev programa ali 

ciljev programa s področja prehoda na 

krožni model gospodarstva ali trajnostne 
energije, pri tem pa ne ogrožajo drugih 

ciljev, po možnosti pa naj spodbujajo 
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uporabo zelenih javnih naročil; 

Or. it 

Obrazložitev 

Ne le, da program LIFE ne bi smel „ogrožati“ okoljskih, podnebnih ter energetskih ciljev EU, 

moral bi jih aktivno podpirati. Poleg tega se zdi ubeseditev „zadevnih ciljev programa s 

področja čiste energije“ preveč ohlapna. 

Predlog spremembe  95 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

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) projekti, financirani s programom, 

ne smejo ogrožati okoljskih in podnebnih 

ciljev programa ali zadevnih ciljev 

programa s področja čiste energije, čim 

pogosteje pa naj spodbujajo uporabo 

zelenih javnih naročil; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  96 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

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) projekti, financirani s programom, 

prispevajo k okoljskim in podnebnim 

ciljem programa ali zadevnim ciljem 

programa s področja čiste energije, po 

možnosti pa naj spodbujajo uporabo 

zelenih javnih naročil; 

Or. en 

 



 

AM\1160530SL.docx 41/47 PE626.777v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  97 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) projekti, financirani iz programa, 

ne smejo ogrožati drugih prednostnih 

področij zakonodaj in politik Unije, zlasti 

učinkovite rabe virov in pridelave hrane; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  98 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) prednost imajo projekti, ki imajo 

največ možnosti, da bodo ponovljeni in da 

jih bo prevzel javni ali zasebni sektor ali 

da bodo pritegnili največ naložb ali 

finančnih sredstev (katalitični potencial); 

(c) prednost imajo projekti, ki imajo 

največ možnosti, da bodo ponovljeni in da 

jih bo prevzel javni ali zasebni sektor; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  99 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) prednost imajo projekti, ki imajo 

največ možnosti za vključevanje civilne 

družbe, lastnikov zemljišč, kmetijstva, 

vrtnarstva in gozdarstva ter za pametno 

sodelovanje z njimi; 
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Or. en 

Obrazložitev 

Vključevanje civilne družbe, lastnikov zemljišč, kmetijstva, vrtnarstva in gozdarstva ter 

pametno sodelovanje z njimi za razvoj, predstavitev in spodbujanje inovativnih tehnik in 

pristopov k doseganju ciljev zakonodaje in politike Unije na področju okolja in podnebnih 

ukrepov, vključno z energetskim prehodom, in za prispevanje ter podpiranje uporabe dobrih 

praks v zvezi z naravo in biotsko raznovrstnostjo je bistveno za uspeh projektov LIFE, kar 

dokazujejo tudi dosedanje izkušnje. 

 

Predlog spremembe  100 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) Komisija zagotovi geografsko 

uravnoteženost za projekte, financirane iz 

programa; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  101 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema 

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka f 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) če je primerno, se poseben 

poudarek nameni projektom na geografskih 

območjih, ki imajo posebne potrebe ali so 

posebej občutljiva, kot so območja s 

posebnimi okoljskimi izzivi ali naravnimi 

omejitvami, čezmejna območja ali najbolj 

oddaljene regije. 

(f) če je primerno, se poseben 

poudarek nameni projektom na geografskih 

območjih, ki imajo posebne potrebe ali so 

posebej občutljiva, kot so območja s 

posebnimi okoljskimi izzivi ali naravnimi 

omejitvami, čezmejna območja ali najbolj 

oddaljene regije, pod pogojem, da imajo ti 

projekti okoljske koristi. 

Or. en 
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Predlog spremembe  102 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) nakup zemljišča je edini ali 

stroškovno najučinkovitejši način za 

uresničitev želenega cilja ohranjanja; 

(b) nakup zemljišča je edini ali 

stroškovno najučinkovitejši način za 

uresničitev želenega cilja ohranjanja na 

širšem območju, povezanim s projektom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  103 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) nakup zemljišča je edini ali 

stroškovno najučinkovitejši način za 

uresničitev želenega cilja ohranjanja; 

(b) nakup zemljišča je edini način za 

uresničitev želenega cilja ohranjanja; 

Or. en 

Obrazložitev 

V preteklosti so se kmetijske parcele kupovale ali razlastile s pomočjo sredstev LIFE, kar je 

povzročilo javne polemike. Če se uporabi nakup zemljišča, bi moral biti to edini način za 

uresničitev želenega cilja. Za uresničevanje ciljev ohranjanja bi bilo treba dati prednost 

sodelovanju s kmeti. 

 

Predlog spremembe  104 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Operacije mešanega financiranja iz tega Operacije mešanega financiranja iz tega 
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programa se izvajajo v skladu z [uredbo o 

InvestEU] in naslovom X finančne uredbe. 

programa se izvajajo v skladu z [uredbo o 

InvestEU] in naslovom X finančne uredbe. 

Operacije mešanega financiranja iz tega 

programa ne prejmejo več kot 20 % 

finančnih sredstev iz člena 5(1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  105 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Program se bo izvajal z vsaj dvema 

večletnima delovnima programoma iz 

člena 110 finančne uredbe. V delovnih 

programih se po potrebi določi skupni 

znesek, namenjen za operacije mešanega 

financiranja. 

1. Komisija je pooblaščena za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 21 za dopolnitev te uredbe z vsaj 

dvema večletnima delovnima programoma 

iz člena 110 finančne uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  106 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 

Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Komisija z izvedbenimi akti 

sprejme večletne delovne programe za 

program LIFE. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 21a. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ta postopek odbora za program LIFE je skladen s sedanjo uredbo LIFE. Države članice bi 

morale sodelovati pri pripravi delovnih programov. 

 

Predlog spremembe  107 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija zagotovi ustrezno 

posvetovanje s sozakonodajalcema in 

zainteresiranimi stranmi med pripravo 

delovnih programov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  108 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Vmesna ocena programa se izvede, 

ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju 

programa, vendar najpozneje v štirih letih 

od začetka izvajanja programa. 

2. Vmesna ocena programa se izvede, 

ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju 

programa, vendar najpozneje v štirih letih 

od začetka izvajanja programa. Vmesna 

ocena po potrebi vsebuje predlog za 

spremembo te uredbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ker uredba LIFE ni časovno omejena, bi jo lahko bilo koristno prilagoditi prihodnjim 

okoliščinam. 

 

Predlog spremembe  109 
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Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Vmesna ocena programa se izvede, 

ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju 

programa, vendar najpozneje v štirih letih 

od začetka izvajanja programa. 

2. Vmesna ocena programa se izvede, 

ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju 

programa, vendar najpozneje v štirih letih 

od začetka izvajanja programa, in 

vključuje oceno, opravljeno v skladu s 

členom 18(5). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  110 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ob koncu izvajanja programa, 

vendar ne pozneje kot v štirih letih po 

končanem obdobju iz drugega odstavka 

člena 1, Komisija opravi končno oceno 

programa. 

3. Ob koncu izvajanja programa, 

vendar ne pozneje kot v štirih letih po 

končanem obdobju iz drugega odstavka 

člena 1, Komisija opravi končno oceno 

programa, ki vključuje oceno, opravljeno v 

skladu s členom 18(5). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  111 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija sklepne ugotovitve teh 

ocen skupaj s svojimi pripombami predloži 

Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

4. Komisija sklepne ugotovitve teh 

ocen skupaj s svojimi pripombami predloži 

Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
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odboru in Odboru regij. odboru in Odboru regij. Komisija zagotovi, 

da so rezultati ocen javno dostopni. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  112 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 

Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Predlog uredbe 

Člen 21 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 21a 

 Postopek v odboru 

 1. Komisiji pomaga odbor za program 

LIFE za okolje in podnebne ukrepe. Ta 

odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) 

št. 182/2011. 

 2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 

uporablja člen 5 Uredbe (EU) 

št. 182/2011. 

 Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija 

osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se 

uporabi tretji pododstavek člena 5(4) 

Uredbe (EU) št. 182/2011. 

Or. en 

Obrazložitev 

Postopek v odboru je skladen s pravili sedanjega programa LIFE. Komisija bi morala še 

naprej dobro sodelovati z državami članicami. Odbor za program LIFE bi se moral ohraniti. 

 


