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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Program LIFE bo treba v letu 2020 obnoviti. Doslej je s svojim financiranjem deloval kot 

preskuševališče za majhne projekte, s katerimi naj bi izboljšali okolje. Primeri so vključevali 

tehnike upravljanja, namenjene povečanju števila prostoživečih vrst ali vzdrževanju mokrišč. 

Uspešnost teh inovacij je mogoče količinsko opredeliti in predstaviti. Projekti se financirajo 

neposredno iz Bruslja. 

 

Če so ti projekti uspešni, postanejo priljubljeni pri kmetih, ki nato te naložbe izvedejo ob 

podpori nepovratnih sredstev iz drugega stebra, ki jim jih dodelijo njihove države članice. 

 

S tem ko je bil v sedanji okvir programa LIFE dodan izraz „podnebni ukrepi“, je bil dodan 

tudi popolnoma nov koncept glede načina, kako naj bi se uporabljal davkoplačevalski denar. 

Izraz se pojavlja tudi v najnovejšem predlogu komisarja Hogana o reformi SKP. Z 

vključitvijo izraza „podnebni ukrepi“ se je proračun programa LIFE povečal za 60 %. Pri tem 

opazno manjka opredelitev potrebnih ukrepov in želenih rezultatov. 

 

Če bi izraz „podnebni ukrepi“ nadomestili z izrazom „ukrepi proti onesnaževanju“, bi bilo 

mogoče meriti onesnaženost zraka, prsti in vode ter učinkovitost strategij za blaženje teh 

težav, in sicer glede na ciljno vrednost za vsakega od teh treh elementov. Vojno proti 

onesnaževanju lahko dobimo s pomočjo tehnologije in zakonodaje. Vojne proti svetovnemu 

vremenu ne bo nikoli konec, saj „zmage“ ni mogoče opredeliti.  

 

Poročevalec se je sestal s skupino štirih uslužbencev Komisije, ki so različno prispevali k 

pripravi tega predloga. Vprašal jih je, kateri rezultat bi kot posledica finančnih naložb veljal 

za zaželenega. Odgovorili so, da je to zmanjšanje emisij CO2. 
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Spodnji graf prikazuje dolgoročno zmanjšanje CO2 v ozračju. Človekovo delovanje pri tem ni 

imelo nobene vloge. Visoke ravni CO2 so sovpadale z ledeno dobo. 

 
Na podlagi dela profesorjev Shaviva in Veiserja ter geologa Grahama Orama 

 

A % ogljikovega dioksida (rdeče), dušika (rjavo) in kisika (modro) v suhem zraku 

 Opomba: Odstotni deleži metana in dušikovih oksidov so daleč premajhni, da bi bili prikazani na 

grafu. 

B atmosferski tlak, ki se s 100 atmosfer znižuje na sedanjo 1 atmosfero 

C približni temperaturni odklon (prof. Jan Veiser) 

D čas pred sedanjim časom v milijardah let (Ga = giga-annum, tj. milijarda let) 

(modro) in v milijonih let (črno) 

E. Na začetku je bila Zemlja takšna, kot je še danes planet Venera. 

F had in arhaik; barit, „injiciran“ s CO2 pod visokim tlakom > 60 atmosfer 

G. Cianobakterije pretvarjajo CO2 v O2, ki najprej povzroči porjavenje skorje, nato pa 

preide v atmosfero. 

H. „Zemlja kot snežna kepa“ 

P/T = meja med permom in triasom 

K/T = meja med kredo in terciarjem – večja izumrtja dinozavrov 
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Komisija z omenjanjem koncepta, po katerem se bo proti neugodnemu podnebju ukrepalo z 

zmanjševanjem ravni CO2, ne upošteva dejavnikov, ki v resnici spreminjajo naše podnebje. 

 

1. Galaksija: v obliki nihanja kozmičnih žarkov, kar lahko v več milijonih let povzroči 

spremembe temperature za 10 oC. 

2. Osončje: gravitacijska sila lahko povzroči spremembe temperature za 2–3 oC. 

3. Sonce: s svojim spreminjanjem orbite in nagiba ter svojimi petimi ločenimi 

dokumentiranimi cikli lahko povzroči spreminjanje temperature Zemlje za do 5 oC. 

4. Oceanski tokovi. 

5. Toplogredni plin: vodna para v obliki oblakov. 

 

Drugi toplogredni plini, tj. CO2, metan in dušikov oksid, imajo zanemarljiv učinek na naše 

podnebje, poleg tega je CO2 nenadomestljiva hrana rastlinam. Metan se razgradi v CO2 in 

vodo; dušikovi oksidi se na koncu spremenijo v nitrate. 

 
Če je učinek ravni CO2 na naše podnebje zanemarljiv, je zanemarljiv tudi učinek človekovega 

delovanja na spreminjanje teh ravni. 

 

To je odlično prikazano na spodnjih zemljevidih sveta. 

 

 
Izračunana območja višjih koncentracij CO2 zaradi človeških emisij 
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– Dejanska območja višjih koncentracij CO2 

– Ugotovitve, pridobljene z instrumentom SCIAMACHY na satelitu ENVISAT (se ujemajo s 

podatki, pridobljenimi z japonskim opazovalnim satelitom IBUKI) 

 
Predvidevanja strokovnjakov in satelitske meritve si nasprotujejo.  

 

Popolna odsotnost visokih koncentracij CO2 nad Evropo pomeni, da Komisiji ni treba reševati 

nobene težave. Edino potencialno tveganje, da v Evropi pride do večjega dogodka, 

povezanega z emisijami CO2, je izbruh vulkana. 

 

Naravno visoke koncentracije CO2 nad našimi naravnimi deževnimi gozdovi spravljajo tiste, 

ki si želijo eno brez drugega, v zanimivo zadrego. Ta je morda še težja ob spoznanju, da so 

deževni gozdovi tudi velik vir emisij metana in vodne pare.  

 

Vse odkar se je poročevalec leta 2009 pridružil Parlamentu, je med poslanci Evropskega 

parlamenta, ki so člani odborov AGRI in ENVI, priljubljeno, da v svoje govore vključujejo 

frazo „boj proti podnebnim spremembam“. To se sliši plemenito in pošteno, temelji pa na 

napovedih iz 80. let prejšnjega stoletja, da bodo svetovne temperature in gladina morij hitro 

narasle, kar pa se v bistvu ni nikoli zgodilo. Komisija je prisluhnila tem govorom, namesto da 

bi opazovala resnično stanje. Na neki stopnji mora torej nekdo zaklicati, da cesar na sebi nima 

nevidne obleke, ampak je gol. Poročevalec svojim kolegom predstavi priložnost za to. 

 
Nekateri poslanci Evropskega parlamenta so bili izvoljeni le zaradi svoje nenaklonjenosti do 

CO2 in svojih stališč ne bodo spremenili. 

 

Poročevalec vseeno poziva druge kolege, naj razmislijo o dejstvu, da se s precedenčnim 

primerom vključitve podnebnih ukrepov v program LIFE utira pot vključitvi podnebnih 

ukrepov v kmetijstvo, v katerem naj bi se 40 % prihodnjih proračunskih sredstev porabilo za 

boj proti CO2, enemu največjih prijateljev kmetijstva. 
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Poročevalec je zadevni zakonodajni predlog spremenil tako, da je v besedilu črtal vse 

omembe „čiste energije“, saj ta pomeni energijo brez CO2, in omembe „blažitve podnebnih 

sprememb“, vključil pa je izraz „prilagajanje podnebnim spremembam“. Razlika je velika. 

Pripraviti se moramo na naslednji Maunderjev minimum ali mini ledeno dobo, ki bi lahko 

trajala od 200 do 300 let. Nekateri solarni fiziki so prepričani, da se je ta cikel formalno 

gledano že začel.  

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

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 prilagajanju učinkom 

podnebnih sprememb, k prehodu na čisto, 

krožno in energijsko učinkovito 

gospodarstvo, 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. en 

Obrazložitev 

Prilagajanje podnebnim spremembam vključuje sprejemanje praktičnih ukrepov za 

obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz podnebnih vplivov. Pripraviti se moramo na naslednji 

Maunderjev minimum ali mini ledeno dobo, ki bi lahko trajala od 200 do 300 let. Nekateri 

fiziki so prepričani, da se globalne spremembe že dogajajo. To pomeni, da bi morala biti 

prednostna naloga prilagajanje podnebnim spremembam, ne pa na neuspeh obsojeni poskusi 

njihove blažitve. Glede na omenjeno poročevalec v besedilo osnutka zakonodajnega predloga 

uvaja izraz „prilagajanje podnebnim spremembam“. 
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Predlog spremembe  2 

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 in prilagajanja podnebnim 

spremembam ter drugih ustreznih 

področjih, zlasti agende Združenih 

narodov za trajnostni razvoj do leta 20308 

in Konvencije o biološki raznovrstnosti9. 

__________________ __________________ 

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 

Obrazložitev 

Zaradi skladnosti z duhom predloga spremembe 1 in glede na predlagano preusmeritev 

programa LIFE k prilagajanju podnebnim spremembam nekatere določbe Pariškega 

sporazuma niso več relevantne za novi program LIFE. S črtanjem sklicevanja na mednarodne 

zaveze se seveda ne spreminja ali spodkopava njihov status. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 
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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) Program bi moral biti posebej 

osredotočen na sektorje, ki najbolj 

prispevajo k trenutnim ravnem 

onesnaženosti. 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, v okviru priprav na 

bližajoče se obdobje Maunderjevega 

minimuma. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi skladnosti z duhom predloga spremembe 1 in glede na predlagano preusmeritev 

programa LIFE k prilagajanju podnebnim spremembam nekatere določbe Pariškega 

sporazuma in drugih zavez EU niso več relevantne za novi program LIFE. S črtanjem 

sklicevanja na mednarodne zaveze se seveda ne spreminja ali spodkopava njihov status. 

 

Predlog spremembe  4 

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 

črtano 
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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. 

Or. en 

Obrazložitev 

Poročevalec predlaga, da se podprogram za prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev 

njihovih posledic ter podprogram za prehod na čisto energijo združita v en program pod 

naslovom „prilagajanje podnebnim spremembam“. Zaradi tega uvodna izjava 8 predloga 

Komisije ni več relevantna. 

 

Predlog spremembe  5 

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 

črtano 
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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 

Obrazložitev 

Poročevalec predlaga, da se podprogram za prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev 

njihovih posledic ter podprogram za prehod na čisto energijo združita v en program pod 

naslovom „prilagajanje podnebnim spremembam“. Zaradi tega uvodna izjava 9 predloga 

Komisije ni več relevantna. 

 

Amendment  6 

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. en 
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Obrazložitev 

Poročevalec predlaga, da se podprogram za prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev 

njihovih posledic ter podprogram za prehod na čisto energijo združita v en program pod 

naslovom „prilagajanje podnebnim spremembam“. Zaradi tega Obzorje Evropa in uvodna 

izjava 10 predloga Komisije nista relevantna za spremenjeno besedilo predloga Komisije. 

 

Predlog spremembe  7 

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 ciljev in ciljev na 

področju prilagajanja podnebnim 

spremembam 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. 

__________________ __________________ 

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 
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Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Prostovoljna shema za biotsko 

raznovrstnost in ekosistemske storitve na 

evropskih čezmorskih ozemljih spodbuja 

ohranjanje biotske raznovrstnosti, vključno 

z morsko, in trajnostne rabe ekosistemskih 

storitev, vključno s pristopi za prilagajanje 

podnebnim spremembam in blažitev 

podnebnih sprememb, ki temeljijo na 

ekosistemih, v najbolj oddaljenih regijah, 

čezmorskih državah ter na čezmorskih 

ozemljih Unije. Shema za biotsko 

raznovrstnost in ekosistemske storitve na 

evropskih čezmorskih ozemljih pomaga 

ozaveščati o ekološkem pomenu najbolj 

oddaljenih regij ter čezmorskih držav in 

ozemelj za ohranjanje svetovne biotske 

raznovrstnosti. Čezmorske države in 

ozemlja so se v svojih ministrskih izjavah 

leta 2017 in 2018 zahvalile za ta sistem 

majhnih nepovratnih sredstev za biotsko 

raznovrstnost. Primerno je, da se programu 

omogoči, da še naprej financira sisteme 

majhnih nepovratnih sredstev za biotsko 

raznovrstnost v najbolj oddaljenih regijah, 

čezmorskih državah in na čezmorskih 

ozemljih. 

(15) Prostovoljna shema za biotsko 

raznovrstnost in ekosistemske storitve na 

evropskih čezmorskih ozemljih spodbuja 

ohranjanje biotske raznovrstnosti, vključno 

z morsko, in trajnostne rabe ekosistemskih 

storitev, vključno s pristopi za prilagajanje 

podnebnim spremembam, ki temeljijo na 

ekosistemih, v najbolj oddaljenih regijah, 

čezmorskih državah ter na čezmorskih 

ozemljih Unije. Shema za biotsko 

raznovrstnost in ekosistemske storitve na 

evropskih čezmorskih ozemljih pomaga 

ozaveščati o ekološkem pomenu najbolj 

oddaljenih regij ter čezmorskih držav in 

ozemelj za ohranjanje svetovne biotske 

raznovrstnosti. Čezmorske države in 

ozemlja so se v svojih ministrskih izjavah 

leta 2017 in 2018 zahvalile za ta sistem 

majhnih nepovratnih sredstev za biotsko 

raznovrstnost. Primerno je, da se programu 

omogoči, da še naprej financira sisteme 

majhnih nepovratnih sredstev za biotsko 

raznovrstnost v najbolj oddaljenih regijah, 

čezmorskih državah in na čezmorskih 

ozemljih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(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 

(20) Za izboljšanje upravljanja zadev na 

področju okolja in prilagajanja 

podnebnim spremembam je treba v 

posvetovanje o zadevnih politikah in 
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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. 

njihovo izvajanje vključiti civilno družbo, 

in sicer z ozaveščanjem javnosti, 

sodelovanjem potrošnikov in 

vključevanjem širšega kroga 

zainteresiranih strani, vključno z 

nevladnimi organizacijami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

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 in 

energijsko učinkovito gospodarstvo, 

prilagojeno izzivom podnebnih sprememb, 
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. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

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 

črtano 
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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. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen črtanja sklicevanja na obveznosti EU za izvajanje Pariškega sporazuma in zaveze EU 

glede ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj ni odvzeti pomen obstoječi zakonodaji in 

mednarodnim sporazumom. Ker pa poročevalec predlaga spremembe strukture programa 

LIFE, ta sklicevanja za novo strukturo niso več relevantna. 

 

Predlog spremembe  12 

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 politike in 

politike za prilagajanje podnebnim 

spremembam bi bilo treba upoštevati tudi 

druge politike Unije. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 
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Predlog spremembe  13 

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 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena mora ta uredba zagotoviti državam 

članicam EU dovolj svobode za 

izpolnjevanje lokalnih ali posebnih 

potreb. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je zavarovati pravico in svobodo držav članic EU, da same 

odločajo o svojih nacionalnih prednostnih nalogah. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „strateški integrirani projekti“ 

pomeni projekte, pri katerih se na 

regionalni, medregionalni, nacionalni ali 

nadnacionalni ravni izvajajo okoljske ali 

podnebne strategije ali akcijski načrti, ki so 

jih razvili organi držav članic in ki so 

potrebni v skladu s posebno okoljsko ali 

podnebno zakonodajo ali politiko Unije 

ali ustrezno zakonodajo ali politiko Unije 

za čisto energijo, pri čemer se zagotovi 

udeležba zainteresiranih strani in spodbuja 

(2) „strateški integrirani projekti“ 

pomeni projekte, pri katerih se na 

regionalni, medregionalni, nacionalni ali 

nadnacionalni ravni izvajajo strategije ali 

akcijski načrti na področju okolja ali 

prilagajanja podnebnim spremembam, ki 

so jih razvili organi držav članic, pri čemer 

se zagotovi udeležba zainteresiranih strani 

in spodbuja uporaba vsaj še enega 

ustreznega vira financiranja Unije ali 

nacionalnega ali zasebnega vira 
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uporaba vsaj še enega ustreznega vira 

financiranja Unije ali nacionalnega ali 

zasebnega vira financiranja ter 

usklajevanje z njim; 

financiranja ter usklajevanje z njim; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

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 prilagajanju podnebnim spremembam. 

Program prispeva tudi k prehodu na čisto, 

krožno in energijsko učinkovito 

gospodarstvo, k varovanju in izboljševanju 

kakovosti okolja ter k zaustavitvi in 

spremembi trenda izgube biotske 

raznovrstnosti, s čimer prispeva k 

trajnostnemu razvoju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

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 prilagajanju podnebnim spremembam 

ter prispevati k uporabi dobrih praks v 

zvezi z naravo in biotsko raznovrstnostjo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) področje podnebnih ukrepov, ki 

zajema: 

 

(2) področje prilagajanja podnebnim 

spremembam, ki zajema: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

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) program za prilagajanje podnebnim 

spremembam; 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi poenostavili strukturo programa in povečali njegovo dostopnost, se s tem predlogom 

spremembe oba podprograma združita v en program, tj. program za prilagajanje podnebnim 

spremembam. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) podprogram za prehod na čisto 

energijo. 

črtano 

Or. en 
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Obrazložitev 

Da bi poenostavili strukturo programa in povečali njegovo dostopnost, se s tem predlogom 

spremembe oba podprograma združita v en program, tj. program za prilagajanje podnebnim 

spremembam. 

 

Predlog spremembe  20 

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) 1 950 000 000 EUR za področje 

prilagajanja podnebnim spremembam 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe je skladen s predlogoma sprememb 18 in 19 ter ima enak namen. 

 

Predlog spremembe  21 

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; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe je skladen s predlogoma sprememb 18 in 19 ter ima enak namen. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

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

(2) 1 000 000 000 EUR za 

podprogram za prehod na čisto energijo. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe je skladen s predlogoma sprememb 18 in 19 ter ima enak namen. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 5 – uvodno besedilo 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. S programom je mogoče financirati 

dejavnosti, ki jih Komisija izvede kot 

podporo pri pripravi, izvajanju in 

vključevanju okoljske in podnebne 
zakonodaje in politik Unije ali zadevne 

zakonodaje in politike Unije za prehod na 

čisto energijo za uresničevanje ciljev iz 

člena 3. Take dejavnosti lahko vključujejo: 

5. S programom je mogoče financirati 

dejavnosti, ki jih Komisija izvede kot 

podporo pri pripravi in izvajanju 

zakonodaje in politik Unije na področju 

okolja in prilagajanja podnebnim 

spremembam za uresničevanje ciljev iz 

člena 3. Take dejavnosti lahko vključujejo: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Z nepovratnimi sredstvi se lahko 

financirajo dejavnosti zunaj Unije, če je 

projekt namenjen za uresničevanje 

okoljskih in podnebnih ciljev Unije, 

dejavnosti zunaj Unije pa so potrebne za 

zagotavljanje učinkovitosti ukrepov, ki se 

izvajajo na ozemljih držav članic. 

4. Z nepovratnimi sredstvi se lahko 

financirajo dejavnosti zunaj Unije, če je 

projekt namenjen za uresničevanje ciljev 

Unije na področju okolja in prilagajanja 

podnebnim spremembam, dejavnosti zunaj 

Unije pa so potrebne za zagotavljanje 

učinkovitosti ukrepov, ki se izvajajo na 

ozemljih držav članic. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

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 ukrepov proti 

onesnaževanju in prilagajanja podnebnim 

spremembam. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

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 ciljev programa na 

področju okolja in prilagajanja 

podnebnim spremembam, po možnosti pa 

naj spodbujajo uporabo javnih naročil na 

lokalni ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) z nakupom se bo izboljšala, (a) z nakupom se bo izboljšala, 
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ohranila in obnovila celovitost omrežja 

Natura 2000, vzpostavljenega v skladu s 

členom 3 Direktive 92/43/EGS, vključno z 

boljšo povezljivostjo z ustvarjanjem 

neprekinjenih koridorjev, prekinjenih 

povezav ali drugih delov zelene 

infrastrukture; 

ohranila in obnovila celovitost omrežja 

Natura 2000, vzpostavljenega v skladu s 

členom 3 Direktive 92/43/EGS, vključno z 

boljšo povezljivostjo z ustvarjanjem 

neprekinjenih koridorjev, prekinjenih 

povezav ali drugih delov ustrezne 

infrastrukture; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Sistem za poročanje o smotrnosti 

zagotavlja, da se podatki za spremljanje 

izvajanja in rezultatov programa zbirajo 

uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta 

namen se prejemnikom sredstev Unije 

naložijo sorazmerne zahteve glede 

poročanja, da se omogoči zbiranje 

združljivih podatkov na ravni projektov in 

kazalnikov učinka za vse zadevne 

specifične okoljske in podnebne cilje, 

vključno v zvezi z omrežjem Natura 2000 

in emisijami nekaterih onesnaževal zraka, 

vključno s CO2, v ozračje. 

3. Sistem za poročanje o smotrnosti 

zagotavlja, da se podatki za spremljanje 

izvajanja in rezultatov programa zbirajo 

uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta 

namen se prejemnikom sredstev Unije 

naložijo sorazmerne zahteve glede 

poročanja, da se omogoči zbiranje 

združljivih podatkov na ravni projektov in 

kazalnikov učinka za vse zadevne 

specifične cilje na področju okolja in 

prilagajanja podnebnim spremembam, 

vključno v zvezi z omrežjem Natura 2000 

in emisijami nekaterih onesnaževal zraka, 

vključno z amoniakom, dušikovim 

dioksidom in žveplovimi spojinami, v 

ozračje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija redno spremlja 

vključevanje ciljev s področja podnebja in 

4. Komisija redno spremlja cilje s 

področja prilagajanja podnebnim 
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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. 

spremembam in biotske raznovrstnosti, 

vključno z višino izdatkov, ter poroča o 

tem. Cilji na področju prilagajanja 

podnebnim spremembam se spremljajo 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 

prilagajanja podnebnim spremembam 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 ciljev Unije na 

področjih prilagajanja podnebnim 

spremembam in biotske raznovrstnosti se 

redno poroča v okviru ocenjevanja in v 

letnem poročilu. 

Or. en 
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Priloga II – točka 2 – točka 2.1 – alinea 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– prilagajanje podnebnim 

spremembam in blažitev njihovih posledic; 

– prilagajanje podnebnim 

spremembam; 

Or. en 
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Priloga II – točka 2 – točka 2.1 – alinea 8 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– Prehod na čisto energijo. črtano 

Or. en 

 

 

 


