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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Podnebne spremembe in propadanje okolja so svetovni problemi velikega obsega, ki vedno 
bolj vplivajo na naše družbe. Okoljski izzivi se ne menijo za meje; da pa bi se z njimi lahko 
spoprijeli odgovorno in trajnostno, je treba povečati sodelovanje na vseh ravneh.

Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) je glavni instrument Unije in edini sklad EU, ki 
je namenjen izključno okoljskim in podnebnim ciljem. Glede na obseg problematike, s katero 
se spoprijemamo, je povečanje proračuna za ta program povsem upravičeno. 

Kot je pozval Evropski parlament v svojih resolucijah o naslednjem večletnem finančnem 
okviru s 14. marca[1] in 30. maja[2], bi bilo treba finančna sredstva za ta program podvojiti v 
primerjavi s financiranjem v sedanjem večletnem finančnem okviru.

Pripravljavka mnenja podpira stališče Evropskega parlamenta, da se skupni cilj porabe 
proračuna EU za podporo podnebnim ciljem poveča s 25 na 30 % in naj se ta cilj doseže čim 
prej, najkasneje pa do leta 2027. Poleg tega bodo zaradi cilja EU o vključevanju podnebnih 
vprašanj ukrepi, povezani s podnebjem, financirani tudi iz nekaterih drugih programov v 
naslednjem večletnem finančnem načrtu. 

Pripravljavka mnenja meni, da je treba finančno okrepiti okoljske ukrepe. Zato predlaga, da se 
dodeli več sredstev okoljskim podprogramom v okviru programa LIFE.

Priznava dobro opravljeno delo Komisije, zlasti pa opozarja na pospeševalno vlogo sredstev 
programa LIFE in njegovo dopolnjevanje z drugimi instrumenti Unije. 

Pripravljavka mnenja tudi pozdravlja predlog Komisije za razširitev in okrepitev uporabe 
strateških integriranih projektov, ki so pozitivno vplivali na inovacije na okoljskem področju.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 
da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

                                               
[1] Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava 
stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 (2017/2052(INI))

[2] Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. maja 2018 o večletnem finančnem okviru 
2021–2027 in lastnih sredstvih (2018/2714(RSP))
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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. Zadevni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa ter ponovno ocenjeni 
med zadevnimi postopki ocenjevanja in 
pregleda.

(24) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo 
ta program prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in doseganju skupnega
cilja, da bi bilo 30 % proračunskih 
odhodkov Unije namenjenih podpiranju 
podnebnih ciljev. Pričakuje se, da bodo 
ukrepi iz tega programa 61 % skupnih 
finančnih sredstev programa prispevali za 
podnebne cilje. Zadevni ukrepi bodo 
opredeljeni med pripravo in izvajanjem 
programa ter ponovno ocenjeni med 
zadevnimi postopki ocenjevanja in 
pregleda.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem 
okviru: priprava stališča Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 
(2017/2052(INI)) pozval k čimprejšnjemu doseganju 30-odstotnega cilja proračunskih 
odhodkov EU za podporo podnebnim ciljem, najkasneje pa do leta 2027.

Predlog spremembe 2

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 
6 442 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 
(7 272 000 000 EUR v tekočih cenah).

Or. en

Obrazložitev

Predlagana je sprememba finančnih sredstev v skladu z resolucijama Evropskega parlamenta 
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z dne 14. marca in 30. maja 2018 o naslednjem večletnem finančnem okviru

Predlog spremembe 3

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) 70 %, kar ustreza 4 509 400 000 EUR 
v cenah iz leta 2018 (5 090 400 000 EUR v 
tekočih cenah) za področje okolja, od tega

Or. en

Obrazložitev

Program LIFE je edini sklad EU, ki je v celoti namenjen okoljskim in podnebnim ciljem. 
Čeprav se bodo ukrepi, povezani s podnebjem, v okviru cilja vključevanja podnebnih vprašanj 
financirali iz več drugih programov v naslednjem večletnem finančnem okviru, je nujno 
zagotoviti finančno okrepitev za okoljske ukrepe. Zato je upravičeno, da se več sredstev 
dodeli okoljskim podprogramom v okviru programa LIFE. (70 % namesto 64,2 %, kot je 
predlagala Komisija).

Predlog spremembe 4

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) 61 %, kar ustreza 2 750 734 000 EUR 
v cenah iz leta 2018 (3 105 144 000 EUR v 
tekočih cenah) za podprogram za naravo 
in biotsko raznovrstnost in

Or. en

Obrazložitev

Program LIFE je edini sklad EU, ki je v celoti namenjen okoljskim in podnebnim ciljem. 
Čeprav se bodo ukrepi, povezani s podnebjem, v okviru cilja vključevanja podnebnih vprašanj 
financirali iz več drugih programov v naslednjem večletnem finančnem okviru, je nujno 
zagotoviti finančno okrepitev za okoljske ukrepe. Zato je upravičeno, da se več sredstev 
dodeli okoljskim podprogramom v okviru programa LIFE. (70 % namesto 64,2 %, kot je 
predlagala Komisija).
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Predlog spremembe 5

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) 39 %, kar ustreza 1 758 666 000 EUR 
v cenah iz leta 2018 (1 958 256 000 EUR v 
tekočih cenah) za podprogram za krožno 
gospodarstvo in kakovost življenja;

Or. en

Obrazložitev

Program LIFE je edini sklad EU, ki je v celoti namenjen okoljskim in podnebnim ciljem. 
Čeprav se bodo ukrepi, povezani s podnebjem, v okviru cilja vključevanja podnebnih vprašanj 
financirali iz več drugih programov v naslednjem večletnem finančnem okviru, je nujno 
zagotoviti finančno okrepitev za okoljske ukrepe. Zato je upravičeno, da se več sredstev 
dodeli okoljskim podprogramom v okviru programa LIFE. (70 % namesto 64,2 %, kot je 
predlagala Komisija).

Predlog spremembe 6

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) 30 %, kar ustreza 1 932 600 000 EUR 
v cenah iz leta 2018 (2 182 000 000 EUR v 
tekočih cenah) za področje podnebnih 
ukrepov, od tega

Or. en

Obrazložitev

Program LIFE je edini sklad EU, ki je v celoti namenjen okoljskim in podnebnim ciljem. 
Čeprav se bodo ukrepi, povezani s podnebjem, v okviru cilja vključevanja podnebnih vprašanj 
financirali iz več drugih programov v naslednjem večletnem finančnem okviru, je nujno
zagotoviti finančno okrepitev za okoljske ukrepe. Zato je upravičeno, da se več sredstev 
dodeli okoljskim podprogramom v okviru programa LIFE. (70 % namesto 64,2 %, kot je 
predlagala Komisija).
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Predlog spremembe 7

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) 49 %, kar ustreza 2 946 974 000 EUR 
v cenah iz leta 2018 (1 069 180 000 EUR v 
tekočih cenah) za podprogram za 
prilagajanje podnebnim spremembam in 
blažitev njihovih posledic;

Or. en

Obrazložitev

Program LIFE je edini sklad EU, ki je v celoti namenjen okoljskim in podnebnim ciljem. 
Čeprav se bodo ukrepi, povezani s podnebjem, v okviru cilja vključevanja podnebnih vprašanj 
financirali iz več drugih programov v naslednjem večletnem finančnem okviru, je nujno 
zagotoviti finančno okrepitev za okoljske ukrepe. Zato je upravičeno, da se več sredstev 
dodeli okoljskim podprogramom v okviru programa LIFE. (70 % namesto 64,2 %, kot je 
predlagala Komisija).

Predlog spremembe 8

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) 51 %, kar ustreza 2 985 626 000 EUR 
v cenah iz leta 2018 (1 112 820 000 EUR v 
tekočih cenah) za podprogram za prehod 
na čisto energijo.

Or. en

Obrazložitev

Program LIFE je edini sklad EU, ki je v celoti namenjen okoljskim in podnebnim ciljem. 
Čeprav se bodo ukrepi, povezani s podnebjem, v okviru cilja vključevanja podnebnih vprašanj 
financirali iz več drugih programov v naslednjem večletnem finančnem okviru, je nujno 
zagotoviti finančno okrepitev za okoljske ukrepe. Zato je upravičeno, da se več sredstev 
dodeli okoljskim podprogramom v okviru programa LIFE. (70 % namesto 64,2 %, kot je 
predlagala Komisija).
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija redno spremlja vključevanje 
ciljev s področja podnebja in biotske 
raznovrstnosti, vključno z višino izdatkov, 
ter poroča o tem. Prispevek te uredbe k 
cilju, da se v celotnem proračunu 25 % 
izdatkov nameni za podnebne cilje, se 
spremlja s sistemom podnebnih 
označevalcev Unije. Poraba sredstev za 
biotsko raznovrstnost se spremlja s 
posebnim sklopom označevalcev. 
Navedene metode spremljanja se 
uporabljajo za količinsko opredelitev 
odobritev za prevzem obveznosti, ki bodo 
po pričakovanjih prispevale k ciljem na 
področjih podnebja in biotske 
raznovrstnosti v večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027, na ustrezni 
ravni razčlenitve. Poraba sredstev 
proračuna se vsako leto predstavi v 
poročilu o programih. O prispevku 
programa k doseganju podnebnih ciljev 
Unije in ciljev na področju biotske 
raznovrstnosti se redno poroča v okviru 
ocenjevanja in v letnem poročilu.

4. Komisija redno spremlja vključevanje 
ciljev s področja podnebja in biotske 
raznovrstnosti, vključno z višino izdatkov, 
ter poroča o tem. Prispevek te uredbe k 
cilju, da se v celotnem proračunu 30 % 
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.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem 
okviru: priprava stališča Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 
(2017/2052(INI)) pozval k čimprejšnjemu doseganju 30-odstotnega cilja proračunskih 
odhodkov EU za podporo podnebnim ciljem, najkasneje pa do leta 2027.
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