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Predlog spremembe 63
György Hölvényi

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program bo še naprej osredotočen na 
ohranjanje geografske uravnoteženosti 
med državami članicami pri porazdelitvi 
sredstev. Uredba določa vsaj geografsko 
uravnoteženost, ki jo je mogoče dodatno 
opredeliti v večletnih delovnih programih.

Or. hu

Predlog spremembe 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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. Postopno 
vključevanje okoljskih in podnebnih 
ukrepov v druge evropske javne politike, 
kot sta kmetijska in energetska, je prav 
tako prispevalo k temu izboljšanju. 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. fr

Predlog spremembe 65
Luke Ming Flanagan
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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. Vendar je to 
očitno nezadostno; veliki okoljski in 
podnebni izzivi bodo imeli precejšnje 
negativne posledice za Unijo in dobrobit 
njenih državljanov, če ne bodo 
obravnavani.

Or. en

Predlog spremembe 66
Mireille D'Ornano

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 niso dosegle ciljev, 
zastavljenih na tem področju. Ostajajo
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 67
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Program za okolje in podnebne 
ukrepe (LIFE), vzpostavljen z Uredbo

(2) Program za okolje in podnebne 
ukrepe (LIFE), vzpostavljen z Uredbo
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(EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta6 za obdobje 2014‒2020, je zadnji 
v nizu programov EU v zadnjih 25 letih, ki 
podpirajo izvajanje okoljske in podnebne 
zakonodaje ter prednostnih nalog politik. V 
nedavni vmesni oceni je bil pozitivno 
ocenjen7 kot program, ki je na dobri poti, 
da bo učinkovit, uspešen in ustrezen. 
Program LIFE za obdobje 2014–2020 bi se 
torej moral nadaljevati z nekaterimi 
spremembami, ugotovljenimi v vmesni 
oceni in poznejših ocenah. V skladu s tem 
bi bilo treba pripraviti program za okolje in 
podnebne ukrepe (LIFE) (v nadaljnjem 
besedilu: program) za obdobje od leta
2021.

(EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta6 za obdobje 2014‒2020, je zadnji 
v nizu programov EU v zadnjih 25 letih, ki 
podpirajo izvajanje okoljske in podnebne 
zakonodaje ter prednostnih nalog politik, 
pri čemer so bile te očitno pomanjkljive z 
vidika področja uporabe, ambicij in 
izvajanja. V nedavni vmesni oceni je bil ta 
program pozitivno ocenjen7 kot program, 
ki je na dobri poti, da bo učinkovit, 
uspešen in ustrezen. Program LIFE za 
obdobje 2014–2020 bi se torej moral 
nadaljevati z nekaterimi spremembami, 
ugotovljenimi v vmesni oceni in poznejših 
ocenah. V skladu s tem bi bilo treba 
pripraviti program za okolje in podnebne 
ukrepe (LIFE) (v nadaljnjem besedilu: 
program) za obdobje od leta 2021.

_________________ _________________

6 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra
2013 o vzpostavitvi programa za okolje in 
podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 614/2007 (UL L 347, 
20.12.2013, str. 185).

6 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra
2013 o vzpostavitvi programa za okolje in 
podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 614/2007 (UL L 347, 
20.12.2013, str. 185).

7 Report on the Mid-term Evaluation of the 
Programme for Environment and Climate 
Action (LIFE) (Poročilo o vmesni oceni 
programa za okolje in podnebne ukrepe
(LIFE)) (SWD(2017) 355 final).

7 Report on the Mid-term Evaluation of the 
Programme for Environment and Climate 
Action (LIFE) (Poročilo o vmesni oceni 
programa za okolje in podnebne ukrepe
(LIFE)) (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Predlog spremembe 68
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Program za okolje in podnebne 
ukrepe (LIFE), vzpostavljen z Uredbo
(EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta6 za obdobje 2014‒2020, je zadnji 

(2) Program za okolje in podnebne 
ukrepe (LIFE), vzpostavljen z Uredbo
(EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta6 za obdobje 2014‒2020, je zadnji 
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v nizu programov EU v zadnjih 25 letih, ki 
podpirajo izvajanje okoljske in podnebne 
zakonodaje ter prednostnih nalog politik. V 
nedavni vmesni oceni je bil pozitivno 
ocenjen7 kot program, ki je na dobri poti, 
da bo učinkovit, uspešen in ustrezen. 
Program LIFE za obdobje 2014–2020 bi se 
torej moral nadaljevati z nekaterimi 
spremembami, ugotovljenimi v vmesni 
oceni in poznejših ocenah. V skladu s tem 
bi bilo treba pripraviti program za okolje in 
podnebne ukrepe (LIFE) (v nadaljnjem 
besedilu: program) za obdobje od leta
2021.

v nizu programov EU v zadnjih 25 letih, ki 
podpirajo izvajanje okoljske in podnebne 
zakonodaje ter prednostnih nalog politik. V 
nedavni vmesni oceni je bil pozitivno 
ocenjen7 kot program, ki je stroškovno zelo 
učinkovit in na dobri poti, da bo učinkovit, 
uspešen in ustrezen. Program LIFE za 
obdobje 2014–2020 bi se torej moral 
nadaljevati z nekaterimi spremembami, 
ugotovljenimi v vmesni oceni in poznejših 
ocenah. V skladu s tem bi bilo treba 
pripraviti program za okolje in podnebne 
ukrepe (LIFE) (v nadaljnjem besedilu: 
program) za obdobje od leta 2021.

_________________ _________________

6 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra
2013 o vzpostavitvi programa za okolje in 
podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 614/2007 (UL L 347, 
20.12.2013, str. 185).

6 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra
2013 o vzpostavitvi programa za okolje in 
podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 614/2007 (UL L 347, 
20.12.2013, str. 185).

7 Report on the Mid-term Evaluation of the 
Programme for Environment and Climate 
Action (LIFE) (Poročilo o vmesni oceni 
programa za okolje in podnebne ukrepe
(LIFE)) (SWD(2017) 355 final).

7 Report on the Mid-term Evaluation of the 
Programme for Environment and Climate 
Action (LIFE) (Poročilo o vmesni oceni 
programa za okolje in podnebne ukrepe
(LIFE)) (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Predlog spremembe 69
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Program LIFE glede na svoje 
značilnosti in obseg ne more rešiti vseh 
okoljskih in podnebnih težav. Namesto 
tega bi moral biti njegov cilj spodbujati 
spremembe pri razvoju in izvajanju 
politik, in sicer z vključevanjem ustreznih 
ukrepov za naravo in biotsko 
raznovrstnost v druge politike in 
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programe financiranja EU, z 
zagotavljanjem in razširjanjem rešitev in 
dobrih praks za doseganje okoljskih in 
podnebnih ciljev ter s spodbujanjem 
inovativnih rešitev za okolje in podnebne 
spremembe, ki temeljijo na naravi, za 
evropsko družbo z ničelnimi neto 
emisijami. V okviru teh prizadevanj bi 
moral program LIFE podpirati izvajanje 
tekočih in prihodnjih splošnih okoljskih 
akcijskih programov Unije, ki jih je treba 
razviti v skladu s členom 192(3) PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 70
Luke Ming Flanagan

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, 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. Težava, ki jo mora 
Komisija še priznati, vendar jo je kljub 
temu treba obravnavati, je resničen 
negativen okoljski vpliv, ki ga bodo imeli 
veliki trgovinski sporazumi, kot so TTIP, 
CETA, Mercosur itd., o katerih se 
trenutno pogaja oziroma jih zaključuje, 
saj bodo ti sporazumi neizogibno 
povzročili, da se bo povečal globalni 
prevoz blaga. Te potencialne učinke je 
treba vsaj neodvisno preučiti in količinsko 
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opredeliti ter jih nato pretehtati glede na 
pričakovane koristi teh trgovinskih 
sporazumov.

Or. en

Predlog spremembe 71
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 trajnostno, krožno,
z viri gospodarno in energijsko učinkovito 
gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami, 
odporno proti podnebnim spremembam, k 
varovanju in izboljševanju okolja ter
zdravja in dobrega počutja ljudi ter k 
zaustavitvi in spremembi trenda izgube 
biotske raznovrstnosti, vključno prek 
podpore omrežja Natura 2000 in z bojem 
proti propadanju ekosistemov in njihovih 
storitev, in to z neposrednimi posegi ali s 
podpiranjem vključevanja navedenih ciljev 
v druge politike.

Or. en

Predlog spremembe 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
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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, nizkoogljično 
gospodarstvo, odporno proti podnebnim 
spremembam, k varovanju in izboljševanju 
kakovosti okolja ter k zaustavitvi in 
spremembi trenda izgube biotske 
raznovrstnosti ob hkratnem zagotavljanju 
ustreznega upravljanja živalstva in 
rastlinstva v Uniji, in to z neposrednimi 
posegi ali s podpiranjem vključevanja 
navedenih ciljev v druge politike.

Or. fr

Predlog spremembe 73
Mireille D'Ornano

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, je namen 
programa 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.

Or. fr
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Predlog spremembe 74
Younous Omarjee

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, nizkoogljično 
gospodarstvo, odporno proti podnebnim 
spremembam, k varovanju in izboljševanju 
okolja in zdravja ter k zaustavitvi in 
spremembi trenda izgube biotske 
raznovrstnosti, in to z neposrednimi posegi 
ali s podpiranjem vključevanja navedenih 
ciljev v druge politike.

Or. fr

Predlog spremembe 75
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Program LIFE glede na svoje 
značilnosti in obseg ne more rešiti vseh 
okoljskih in podnebnih težav. Namesto 
tega bi moral biti njegov cilj osredotočiti 
se na najnujnejše težave ter delovati kot 
katalizator za pripravo in izvajanje politik, 
hkrati pa zagotavljati in razširjati rešitve 
in dobre prakse za doseganje okoljskih in 
podnebnih ciljev ter spodbujanje 
inovativnih tehnologij v zvezi z okoljem in 
podnebnimi spremembami. V ta namen bi 
moral program LIFE podpirati izvajanje 
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splošnega okoljskega akcijskega 
programa Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 76
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Programi LIFE imajo že od leta 
1992 ključno vlogo pri boljši solidarnosti 
in skupnem prevzemanju odgovornosti pri 
ohranjanju okoljskega in podnebnega 
javnega dobrega Unije. Okoljske dobrine 
so v Uniji neenakomerno porazdeljene, 
vendar so njihove prednosti pomembne za 
celotno Unijo in jih ta tudi čuti. Glede na 
dolžnost Unije, da ohrani te dobrine, je 
potrebno dosledno izvajanje načel 
solidarnosti in skupnega prevzemanja 
odgovornosti.

Or. en

Predlog spremembe 77
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Uspeh integriranih projektov je 
odvisen od tesnega sodelovanja med 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi in nedržavnimi subjekti, 
povezanimi s cilji programa LIFE. Zato bi 
bilo treba spoštovati načela preglednosti 
in razkrivanja odločitev v zvezi z razvojem, 
izvajanjem, ocenjevanjem in 
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spremljanjem projektov.

Or. fr

Predlog spremembe 78
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Unija je pogodbenica Konvencije 
Ekonomske komisije Združenih narodov 
za Evropo (UNECE) o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju 
in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: 
Aarhuška konvencija). Zato bi bilo treba 
podpreti delo nevladnih organizacij in 
omrežij za nepridobitne subjekte, ki si 
prizadevajo za cilje v splošnem interesu 
Unije, saj so učinkoviti pri podpiranju 
ciljev Aarhuške konvencije s tem, da v 
okviru postopka razvoja politik 
predstavljajo pomisleke in stališča 
državljanov Unije, ter pri podpiranju 
njenega izvajanja in ozaveščanju o 
okoljskih in podnebnih težavah in 
političnih odzivih. Primerno je, da 
program LIFE podpira obsežen niz 
nevladnih organizacij, pa tudi omrežij za 
nepridobitne subjekte, ki zasledujejo cilj v 
splošnem interesu Unije in so dejavni 
predvsem na področju okoljskih ali 
podnebnih ukrepov, z dodeljevanjem 
nepovratnih sredstev na konkurenčen in 
pregleden način, da bi jim pomagali pri 
učinkovitem prispevanju k politiki Unije, 
spodbujali in krepili izvajanje in 
spoštovanje okoljskih in podnebnih ciljev 
Unije ter okrepili njihove zmogljivosti, da 
postanejo učinkovitejši partnerji.

Or. fr
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Predlog spremembe 79
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Unija si prizadeva razviti celovit 
odziv na cilje trajnostnega razvoja iz 
agende Združenih narodov za trajnostni 
razvoj do leta 2030, ki poudarjajo 
neločljivo povezanost upravljanja naravnih 
virov za zagotovitev njihove dolgoročne 
razpoložljivosti, ekosistemskih storitev, 
njihove povezave z zdravjem ljudi ter
trajnostne in socialno vključujoče 
gospodarske rasti. V tem duhu bi moral 
program precej prispevati h 
gospodarskemu razvoju in socialni 
koheziji.

(4) Unija si prizadeva razviti celovit 
odziv na cilje trajnostnega razvoja iz 
agende Združenih narodov za trajnostni 
razvoj do leta 2030, ki poudarjajo 
neločljivo povezanost upravljanja naravnih 
virov za zagotovitev njihove dolgoročne 
razpoložljivosti, ekosistemskih storitev, 
njihove povezave z zdravjem ljudi ter
trajnostnega in socialno vključujočega 
gospodarskega razvoja. V tem duhu bi 
moral program omogočati visoko raven 
solidarnosti in odgovornosti ter precej 
prispevati h gospodarskemu razvoju in 
socialni koheziji.

Or. en

Predlog spremembe 80
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Za spodbujanje trajnostnega 
razvoja bi bilo treba v opredelitev in 
izvajanje vseh politik in dejavnosti Unije 
vključiti zahteve za varovanje okolja in 
podnebja. Zato bi bilo treba spodbujati 
sinergije in dopolnjevanje z drugimi 
programi financiranja Unije, vključno z 
olajšanjem financiranja dejavnosti, ki 
dopolnjujejo strateške integrirane projekte 
in strateške projekte za naravo ter 
podpirajo uporabo in ponavljanje rešitev, 
razvitih v okviru programa. Za
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preprečevanje podvajanja financiranja je 
potrebno usklajevanje. Komisija in države 
članice bi morale ukrepati, da bi 
preprečile prekrivanje in dodatno upravno 
breme za upravičence projektov zaradi 
obveznosti poročanja iz različnih 
finančnih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 81
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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
mednarodnih obveznosti, povezanih s cilji
zakonodaje, strategij in načrtov Unije na 
področju okolja, podnebja in čiste energije, 
zlasti agende Združenih narodov za 
trajnostni razvoj do leta 20308 in v njej 
zapisanih ciljev trajnostnega razvoja, 
Konvencije o biološki raznovrstnosti9,
Pariškega sporazuma, sprejetega v okviru 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
podnebnih spremembah10 (v nadaljnjem 
besedilu: Pariški sporazum o podnebnih 
spremembah), Konvencije UNECE o 
dostopu do informacij, udeležbi javnosti 
pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah (v nadaljnjem 
besedilu: Aarhuška konvencija), 
Konvencije o onesnaževanju zraka na 
velike razdalje preko meja ter Baselske, 
Rotterdamske in Stockholmske konvencije 
ZN.

_________________ _________________

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. 9 93/626/EGS: Sklep Sveta z dne 25.
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oktobra 1993 o sklenitvi Konvencije o 
biološki raznovrstnosti (UL L 309, 
13.12.1993, str. 1).

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

Predlog spremembe 82
Luke Ming Flanagan

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 
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). V ta namen je treba 
naročiti celovite neodvisne študije o vplivu 
hidravličnega lomljenja na okolje, da se 
oceni, ali je kljub negativnim učinkom ta 
možnost izvedljiva v skladu s Pariškim 
sporazumom.

_________________ _________________

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

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).

Or. en
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Predlog spremembe 83
Younous Omarjee

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 
agende Združenih narodov za trajnostni 
razvoj do leta 20308, Konvencije o biološki 
raznovrstnosti9, Pariškega sporazuma, 
sprejetega v okviru Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah10 (v nadaljnjem besedilu: 
Pariški sporazum o podnebnih 
spremembah), Baselske, Rotterdamske in 
Stockholmske konvencije Združenih
narodov, uredbe REACH in direktive 
Seveso III ter Konvencije o 
onesnaževanju zraka na velike razdalje 
preko meja.

_________________ _________________

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

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).

Or. fr

Predlog spremembe 84
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 2030 12 ,13 ,14, 
zakonodaje Unije o naravi15 in sorodnih 
politik16 ,17 ,18 ,19 ,20.

(6) Da se dosežejo splošni cilji, je 
posebej pomembno polno izvajanje
tekočega in prihodnjega okoljskega 
akcijskega načrta10a, ki zajema vse teme 
prednostnih področij,svežnja o krožnem 
gospodarstvu11, okvira podnebne in 
energetske politike do leta 2030 12 ,13 ,14,
strategije EU za biotsko raznovrstnost14a, 
direktiv o pticah14b in habitatih 14c in 
povezanega akcijskega načrta za 
naravo15 ter vse povezane zakonodaje 
Unije o naravi ter sorodnih politik16 ,17 ,18

,19 ,20.

_________________ _________________

10a Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 
2013 o splošnem okoljskem akcijskem 
programu Unije do leta 2020 „Dobro 
živeti ob upoštevanju omejitev našega 
planeta“ (UL L 354, 28.12.2013, str. 171).

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.

14a Naše življenjsko zavarovanje, naš 
naravni kapital: strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020, 
COM(2011)0244 

14b Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic

14c Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21.
maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst

15 Akcijski načrt za naravo, ljudi in 15 Akcijski načrt za naravo, ljudi in 
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gospodarstvo, COM(2017) 198, 27.4.2017, 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.

Or. en

Predlog spremembe 85
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Predlog uredbe
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 2030 12 ,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 2030 12 ,13 ,14, 
zakonodaje Unije o naravi15 in sorodnih 
politik16 ,17 ,18 ,19 ,20,20a.

_________________ _________________

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.
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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 Uredba (EU) o minimalnih zahtevah 
za ponovno uporabo vode.

Or. fr

Predlog spremembe 86
Younous Omarjee

Predlog uredbe
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 2030 12 ,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 2030 12 ,13 ,14, 
zakonodaje Unije o naravi15 in sorodnih 
politik16 ,17 ,18 ,19 ,20 ter uredb REACH, o 
pesticidih in o biocidnih proizvodih.

_________________ _________________

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) 

13 Strategija Evropske unije za prilagajanje 
podnebnim spremembam, COM(2013) 
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216, 16.4.2013, 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.

Or. fr

Predlog spremembe 87
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Evropska unija pripisuje velik 
pomen dolgoročni trajnosti rezultatov, ki 
jih imajo projekti LIFE, zato so potrebne 
zmogljivosti, da se ti rezultati zavarujejo 
in ohranijo po izvedbi projekta, med 
drugim z nadaljevanjem, ponavljanjem 
in/ali prenosom. To vključuje posebne 
zahteve za prosilce ter potrebo po jamstvih 
na ravni EU za zagotovitev, da drugi 
projekti, ki jih financira EU, ne ogrožajo 
rezultatov katerega koli izvedenega 
projekta LIFE.
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Or. en

Predlog spremembe 88
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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, in krepitev 
prizadevanj Unije za dosego ciljev 
trajnostnega razvoja zahteva 
preoblikovanje Unije v energijsko 
učinkovito in z viri gospodarno družbo z 
ničelnimi neto emisijami, 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
razogljičenje do sredine stoletja in 
dolgoročno ter njeno izvajanje. Številni od 
teh ukrepov bodo prinesli pomembne 
koristi za zdravje in dobro počutje 
državljanov EU. 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 89
Younous Omarjee

Predlog uredbe
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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, ter 
ukrepi za zmanjšanje in odpravo 
pridobivanja, uporabe in 
subvencioniranja fosilnih goriv, 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 in njihovo blaženje, da se 
zmanjša občutljivost za negativne 
posledice podnebnih sprememb.

Or. fr

Predlog spremembe 90
Mireille D'Ornano

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 

(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. To še 
zdaleč ni doseženo, kar potrjuje, na 
primer, povečanje emisij ogljika v 
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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.

Evropski uniji kot celoti v letih 2016 in 
2017. 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. fr

Predlog spremembe 91
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 

(7) Spoštovanje zavez, ki jih je Unija 
sprejela v okviru Pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah, zahteva 
preoblikovanje Unije v krožno, energijsko 
učinkovito, na obnovljivih virih energije 
temelječo nizkoogljično družbo, odporno 
proti podnebnim spremembam. Za to so 
potrebni ukrepi, s posebnim poudarkom na 
sektorjih, ki najbolj prispevajo k trenutnim 
ravnem emisij toplogrednih plinov in 
onesnaževanju, ki bodo prispevali k 
izvajanju ciljev Evropske unije do leta
2030, dogovorjenih v podnebni in
energetski zakonodaji, in integriranih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtov držav članic ter k pripravam za 
strategijo Unije za podnebje in energijo do 
sredine stoletja in dolgoročno. Program bi 
moral vključevati tudi ukrepe, ki 
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za negativne posledice podnebnih 
sprememb.

prispevajo k izvajanju politike Unije za 
prilagajanje podnebnim spremembam, da 
se zmanjša občutljivost za negativne 
posledice podnebnih sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 92
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 energijsko visoko 
učinkovit energetski sistem, ki v celoti 
temelji na obnovljivih virih energije, je 
nujen prispevek za blažitev podnebnih 
sprememb, ki bo koristil tudi okolju. 
Ukrepi za krepitev zmogljivosti, ki 
podpirajo prehod na energijsko visoko 
učinkovit energetski sistem, ki v celoti 
temelji na obnovljivih virih energije, 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 – ob upadajočih stroških zlasti za 
izboljšave energijske učinkovitosti – 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
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Predlog spremembe 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

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. Program bi moral vključiti vse 
sektorje, vključene v prehod na čisto 
energijo, kot so proizvajalci električne 
energije, zgradbe, industrija, promet in 
kmetijstvo. 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

Predlog spremembe 94
Luke Ming Flanagan

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. 

(8) Prehod na čisto energijo, med 
drugim z domačo proizvodnjo in porabo,
je nujen prispevek za blažitev podnebnih 
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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.

sprememb, ki bo koristil tudi okolju. 
Ukrepi za krepitev zmogljivosti, ki 
podpirajo prehod na čisto energijo, se do 
leta 2020 financirajo v okviru programa 
Obzorje 2020 in vključujejo zgoraj 
navedeno domačo proizvodnjo električne 
energije na osnovi sonca/vetra itd., 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

Predlog spremembe 95
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 

(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 obnovljive vire energije, 
energijsko učinkovitost in skupnosti za 
trajnostno energijo je krepitev 
zmogljivosti za razvoj in združevanje 
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strukturnih in investicijskih skladov ter 
spodbudilo naložbe v čisto energijo tudi z 
uporabo finančnih instrumentov, ki so na 
voljo v okviru InvestEU.

projektov, kar bi hkrati olajšalo črpanje 
sredstev evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov ter spodbudilo 
naložbe v obnovljive vire energije in 
energijsko učinkovitost tudi z uporabo 
finančnih instrumentov, ki so na voljo v 
okviru InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 96
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Po ocenah učinka zakonodaje o 
čisti energiji bodo za doseganje energetskih 
ciljev Unije do leta 2030 v obdobju 2021–
2030 potrebne dodatne naložbe v vrednosti 
dodatnih 177 milijard EUR na leto. 
Največje vrzeli so pri naložbah v 
razogljičenje zgradb (energijska 
učinkovitost in manjši obnovljivi viri 
energije), kjer je treba kapital usmeriti v 
projekte velikega obsega. Eden od ciljev 
podprograma za prehod na čisto energijo je 
krepitev zmogljivosti za razvoj in 
združevanje projektov, kar bi hkrati 
olajšalo črpanje sredstev evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov ter 
spodbudilo naložbe v čisto energijo tudi z 
uporabo finančnih instrumentov, ki so na 
voljo v okviru InvestEU.

(9) Po ocenah učinka zakonodaje o 
čisti energiji bodo za doseganje energetskih 
ciljev Unije do leta 2030 v obdobju 2021–
2030 potrebne dodatne naložbe v vrednosti 
dodatnih 177 milijard EUR na leto. 
Največje vrzeli so pri naložbah v 
razogljičenje zgradb (energijska 
učinkovitost in manjši obnovljivi viri 
energije), kjer je treba kapital usmeriti v 
projekte velikega obsega. Eden od ciljev 
podprograma za prehod na čisto energijo je 
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 97
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Program LIFE ima velik potencial 
za podpiranje projektov za poskusno 
preverjanje in predstavljanje ekoloških 
inovacij in naravnih rešitev, ki prinašajo 
naravo in naravne značilnosti in procese v 
mesta, pokrajine in na morska območja 
ter hkrati ustvarjajo družbene in 
gospodarske koristi. V zvezi s tem sta 
ključna skladnost s programi za raziskave 
in inovacije, vključno s programom 
Obzorje Evropa, ter olajšanje obsežnega 
prevzemanja finančnih mehanizmov za 
naravni kapital, ki omogočajo ohranjanje 
narave, razvoj zelene infrastrukture, 
trajnostno rabo zemljišč ter trajnostne 
rešitve za upravljanje kmetijstva, gozdov, 
tal in voda.

Or. en

Predlog spremembe 98
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 

(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 
zakonodaje EU na področju okolja, 
podnebja in čiste energije ter politike 
razogljičenja, vključno s prevzemanjem in 
uporabo rezultatov raziskav in inovacij iz 
Obzorja Evropa, med drugim na področjih 
celovitega urbanističnega načrtovanja in 
transdisciplinarnega krajinskega 
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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.

oblikovanja, ter olajšati njihovo uporabo v 
širšem obsegu, kjer je lahko v pomoč pri 
reševanju vprašanj s področja okolja, 
podnebja, trajnostne potrošnje in 
proizvodnje, zanesljive preskrbe s hrano
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.

Or. en

Predlog spremembe 99
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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
ter ciljev na področju biotske 
raznovrstnosti v druge politike. Zato bi 
moral program spodbujati spopadanje s 
horizontalnimi, sistemskimi izzivi in 
temeljnimi vzroki za pomanjkljivosti pri 
izvajanju, kot so bile opredeljene v okviru 
pregleda izvajanja okoljske politike, ter
doseganje potrebnega napredka s krepitvijo 
zmogljivosti, razvojem, preskušanjem in 
ponavljanjem novih pristopov; 
podpiranjem združljivega razvoja, 
spremljanja in pregleda politike, dobrega 
upravljanja, ozaveščanja in okrepljenega
vključevanja zainteresiranih strani, 
vključno z regionalnimi in lokalnimi 
organi, nevladnimi organizacijami in 
podjetji; vključitvijo naložb iz naložbenih 
programov Unije ali drugih finančnih virov 
ter podpiranjem ukrepov za premagovanje 
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raznih ovir za učinkovito izvajanje
obstoječe okoljske zakonodaje.

_________________ _________________

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 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 

21 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
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regij – Pregled izvajanja okoljske politike 
EU: Skupni izzivi in prizadevanja za boljše 
rezultate (COM(2017) 063 final).

regij – Pregled izvajanja okoljske politike 
EU: Skupni izzivi in prizadevanja za boljše 
rezultate (COM(2017) 063 final).

Or. en

Predlog spremembe 101
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 ter 
propadanja naravnega kapitala in 
slabšanja ekosistemskih storitev, tudi v 
morskih in sladkovodnih 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 in države članice bi morale 
sistematično spremljati svoje izdatke, 
povezane z biotsko raznovrstnostjo, v 
okviru vseh finančnih instrumentov, tako 
s predhodnimi kot naknadnimi 
preverjanji, pri katerih bi združevale 
pristop od zgoraj navzdol in od spodaj 
navzgor, med drugim da bi izpolnile svoje
obveznosti poročanja iz Konvencije o 
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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

Predlog spremembe 102
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 

(13) Zaustavitev in sprememba trenda 
izgube biotske raznovrstnosti, tudi v 
morskih ekosistemih, ter ustrezno 
upravljanje živalstva in rastlinstva, 
vključno z nekaterimi vrstami s 
preštevilčnimi populacijami, kot so velike 
zveri, zahtevajo 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 
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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.

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. fr

Predlog spremembe 103
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaustavitev in sprememba trenda 
izgube biotske raznovrstnosti, tudi v 
morskih ekosistemih, zahtevata podporo za 

(13) Zaustavitev in sprememba trenda 
izgube biotske raznovrstnosti, tudi v 
morskih ekosistemih, zahtevata podporo za 
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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.

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 majhnih podjetjih 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

Predlog spremembe 104
Mireille D'Ornano
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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, kot so opredeljeni v tej uredbi.

(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 prispeva k 
učinkovitosti 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, kot so opredeljeni v tej uredbi.

Or. fr

Predlog spremembe 105
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Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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, kot so opredeljeni v tej uredbi.

(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 ob upoštevanju sektorskih ciljev 
politike in meril za upravičenost, ki jih je 
za vsakega od skladov opredelila Unija, in 
zagotavljanju, da se različna financiranja 
dopolnjujejo. 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 na področju skupne kmetijske 
politike odločile, da bodo delež odobrenih 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja uporabile za podpiranje 
ukrepov, ki dopolnjujejo strateške projekte 
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za naravo, kot so opredeljeni v tej uredbi, 
pod pogojem, da se spoštujejo merila za 
upravičenost, opredeljena v Uredbi (EU) 
... / ... [Uredba o strateških načrtih SKP] 
in dopolnjena z nacionalnimi strateškimi 
načrti na področju SKP.

Or. fr

Predlog spremembe 106
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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, 

(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,
Kmetijskim jamstvenim skladom,
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
pomorstvo in ribištvo], lahko veliko 
prispevajo k zadovoljevanju navedenih 
potreb, pod pogojem, da vsi ti instrumenti 
financiranja vsebujejo ustrezne zaščitne 
ukrepe glede trajnosti in ustrezno 
obravnavajo sile, ki poganjajo slabšanje 
okolja in podnebne spremembe.
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
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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, kot so opredeljeni v tej uredbi.

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
Kmetijskega jamstvenega sklada in
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja uporabile za podpiranje ukrepov, 
ki dopolnjujejo strateške projekte za 
naravo, kot so opredeljeni v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 107
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Najbolj oddaljene regije EU 
predstavljajo znaten delež svetovne biotske 
raznovrstnosti (približno 20 % lagun in 
koralnih grebenov na svetu) in se bolj kot 
vse druge evropske regije spoprijemajo s 
katastrofalnimi in nepovratnimi 
posledicami globalnega segrevanja in 
izgubljanja biotske raznovrstnosti. Zato je 
treba najbolj oddaljenim regijam 
zagotoviti namenski minimalni proračun, 
zlasti pa najbolj oddaljenim francoskim 
regijam, ki jih je Evropska unija 
neupravičeno izključila iz direktiv o pticah 
in habitatih ter zato nimajo zavezujočega 
regulativnega okvira za varstvo vrst in 
habitatov niti niso deležne sredstev iz 
programa Natura 2000, čeprav so vse te 
regije svetovna vozlišča biotske 
raznovrstnosti, nekatere pa sodijo celo v 
Unescovo svetovno dediščino ali pa so v 
postopku, da to postanejo. Najbolj 
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oddaljene francoske regije so bile še 
posebej diskriminirane pri dodeljevanju 
različnih evropskih sredstev za varstvo 
biotske raznovrstnosti na teh ozemljih in 
za financiranje tega varstva. Da se 
nadomestijo izgubljena leta, bi bilo treba 
vsaj 2 % sredstev v okviru programa LIFE 
dodeliti najbolj oddaljenim regijam, da se 
zaščiti njihova neizmerna biotska 
raznovrstnost, in vsaj 1 % najbolj 
oddaljenim francoskim regijam.

Or. fr

Predlog spremembe 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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, 

(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. Na podlagi 
pripravljalnega ukrepa BEST, sprejetega 
leta 2011, in kasnejših programov BEST 
2.0 in BEST RUP shema za biotsko 
raznovrstnost in ekosistemske storitve na 
evropskih čezmorskih ozemljih pomaga 
ozaveščati o ekološkem pomenu najbolj 
oddaljenih regij ter čezmorskih držav in 
ozemelj ter o njihovi ključni vlogi za 
ohranjanje svetovne biotske raznovrstnosti.
Z njeno podporo je bilo vzpostavljenih 90 
projektov, ki Evropski uniji omogočajo 
neposredno podpiranje lokalnih akterjev. 
80 % evropske biotske raznovrstnosti je na 
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čezmorskih državah in na čezmorskih 
ozemljih.

evropskih čezmorskih ozemljih, iz ocene 
učinka Evropske komisije pa izhaja, da 
znaša potreba po finančni podpori za 
projekte na terenu na teh ozemljih 8 
milijonov EUR na leto. Čezmorske države 
in ozemlja so se v svojih ministrskih 
izjavah leta 2017 in 2018 zahvalile za ta 
sistem majhnih nepovratnih sredstev za 
biotsko raznovrstnost. Zato je primerno, da 
se shema za biotsko raznovrstnost in 
ekosistemske storitve na evropskih 
čezmorskih ozemljih vključi v ta program, 
vključno s krepitvijo zmogljivosti in 
kapitalizacijo ukrepov, financiranih v
najbolj oddaljenih regijah, čezmorskih 
državah in na čezmorskih ozemljih.

Or. fr

Predlog spremembe 109
Younous Omarjee

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 

(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, pri varstvu biotske 
raznovrstnosti pa je pomagala premalo in 
prinesla samo obrobne koristi. Še zdaleč 
torej ne zadošča za boj proti izgubljanju 
biotske raznovrstnosti v teh regijah. Zato 
bi morala postati trajna z vključitvijo v 
program LIFE in povečanjem njenega 
proračuna. Vendar shema ne nadomešča 
drugih sredstev programa LIFE za najbolj 
oddaljene regije.
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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. fr

Predlog spremembe 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Program LIFE mora, enako kot 
vsa razpoložljiva sredstva Unije, 
upoštevati otoškost ozemelj EU ne glede 
na to, ali so čezmorska ozemlja Unije ali 
ne, in s tem povezane morebitne težave.
Različne študije kažejo, da bodo imele 
podnebne spremembe posebno velik 
učinek na otoška ozemlja, zlasti zaradi 
dvigovanja gladine morij in oceanov.
Poleg tega se Sredozemlje razen z izzivi, ki 
jih prinaša dvigovanje gladine morja, 
spopada tudi z zakisljevanjem zaradi 
absorpcije ogljika iz ozračja, kar bo prav 
tako vplivalo na otoška ozemlja.

Or. es

Predlog spremembe 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Poleti leta 2018 je v Sredozemlju 
prišlo do izrednih vremenskih pojavov z 
značilnostmi hudih tropskih neviht.
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Povzročena škoda je bila izredno velika, 
privedla pa je celo do izgube človeških 
življenj. Poleg možnosti, da se za 
posamezne nesreče dajo na voljo izredna 
sredstva, je treba za te dogodke uporabiti 
celovit pristop v okviru strategije Evropske 
unije za prilagajanje podnebnim 
spremembam.

Or. es

Predlog spremembe 112
Mireille D'Ornano

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. 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
povečanje deleža recikliranih plastičnih 
odpadkov in
reševanje problema morskih odpadkov, ki 
trenutno pomenijo pomembne ekološke 
izredne razmere.

Or. fr
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Predlog spremembe 113
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 z viri učinkovitega in
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 z viri 
učinkovitega in krožnega gospodarstva 
tako, da bi bila finančna pomoč namenjena 
več subjektom (podjetjem, organizacijam 
civilne družbe, 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
hierarhije ravnanja z odpadki ter načrtov
trajnostnega ravnanja z odpadki in 
preprečevanja nastajanja odpadkov. S 
podpiranjem izvajanja strategije za plastiko 
se lahko sprejmejo zlasti ukrepi za 
reševanje problema morskih in 
sladkovodnih odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 114
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Visoka raven varstva okolja je 
temeljnega pomena za zdravje in dobro 
počutje državljanov EU. Program bi 
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moral podpirati cilj Unije, da je treba 
kemikalije proizvajati in uporabljati tako, 
da se zmanjšajo veliki škodljivi učinki za 
zdravje ljudi in okolje, ter razvijanje 
strategije Unije za nestrupeno okolje.
Program bi moral podpirati dejavnosti za 
boljše izvajanje Direktive 2002/49/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(direktiva o hrupu), da se dosežejo ravni 
hrupa, ki ne bodo povzročale večjih 
negativnih posledic in tveganj za zdravje 
ljudi.

Or. en

Predlog spremembe 115
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová, Damiano 
Zoffoli

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 
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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. en

Predlog spremembe 116
Mireille D'Ornano

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 in državljani od organov 
pričakujejo ukrepanje, pri čemer pa 
študije, opravljene v velikih mestnih 
aglomeracijah, pogosto kažejo, da 
napredka ni ali da se je onesnaženost 
zraka celo povečala. 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 
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to na lokalni, regionalni, medregionalni, 
nacionalni in nadnacionalni ravni.

_________________ _________________

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. fr

Predlog spremembe 117
Younous Omarjee

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.
Program bi moral dati prednost 
financiranju ukrepov za hkraten boj proti 
podnebnim spremembam in za kakovost 
zraka.

_________________ _________________
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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. fr

Predlog spremembe 118
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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, okolje in biotsko 
raznovrstnost niti jih 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.

_________________ _________________

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, 

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, 
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17.12.2016, str. 1). 17.12.2016, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová

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 naprav za 
ogrevanje stanovanj in elektrarn na 
fosilna goriva. Za reševanje težave 
onesnaženosti zraka bi bilo treba 
prizadevanja usmeriti na prehod na 
obnovljive vire energije, s čimer bi se dala 
prednost dolgoročnemu vidiku.

Or. en

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

Predlog spremembe 120
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Direktiva 2000/60/ES je določila 
okvir za varstvo površinskih voda, 
obalnega morja, somornic in podzemne 
vode v Uniji. Cilje direktive podpira Načrt 
za varovanje evropskih vodnih virov27, ki 
poziva k boljšemu izvajanju in večjemu 
vključevanju ciljev vodne politike v druge 

(18) Direktiva 2000/60/ES je določila 
okvir za varstvo površinskih voda, 
obalnega morja, somornic in podzemne 
vode v Uniji. V zvezi s tem je potrebna 
celovita in neodvisna študija, da se 
ugotovi učinek pridobivanja nafte s 
hidravličnim lomljenjem na takšne vode.
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politike. Zato bi moral program podpirati 
projekte, ki prispevajo k učinkovitemu 
izvajanju Direktive 2000/60/ES in druge 
zakonodaje Unije o vodi, ki prispeva k 
doseganju dobrega stanja vodnih teles 
Unije z uporabo, razvojem in ponavljanjem 
dobrih praks ter z uporabo dopolnilnih 
ukrepov v okviru drugih programov ali 
finančnih sredstev Unije.

Cilje direktive podpira Načrt za varovanje 
evropskih vodnih virov27, ki poziva k 
boljšemu izvajanju in večjemu 
vključevanju ciljev vodne politike v druge 
politike. Zato bi moral program podpirati 
projekte, ki prispevajo k učinkovitemu 
izvajanju Direktive 2000/60/ES in druge 
zakonodaje Unije o vodi, ki prispeva k 
doseganju dobrega stanja vodnih teles 
Unije z uporabo, razvojem in ponavljanjem 
dobrih praks ter z uporabo dopolnilnih 
ukrepov v okviru drugih programov ali 
finančnih sredstev Unije.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Predlog spremembe 121
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Direktiva 2000/60/ES je določila 
okvir za varstvo površinskih voda, 
obalnega morja, somornic in podzemne 
vode v Uniji. Cilje direktive podpira Načrt 
za varovanje evropskih vodnih virov27, ki 
poziva k boljšemu izvajanju in večjemu 
vključevanju ciljev vodne politike v druge 
politike. Zato bi moral program podpirati 
projekte, ki prispevajo k učinkovitemu 
izvajanju Direktive 2000/60/ES in druge 
zakonodaje Unije o vodi, ki prispeva k 
doseganju dobrega stanja vodnih teles 
Unije z uporabo, razvojem in ponavljanjem 
dobrih praks ter z uporabo dopolnilnih 
ukrepov v okviru drugih programov ali 
finančnih sredstev Unije.

(18) Direktiva 2000/60/ES je določila 
okvir za varstvo površinskih voda, 
obalnega morja, somornic in podzemne 
vode v Uniji. Cilje direktive podpira Načrt 
za varovanje evropskih vodnih virov27, ki 
poziva k boljšemu izvajanju in večjemu 
vključevanju ciljev vodne politike v druge 
politike. Zato bi moral program podpirati 
projekte, ki izboljšujejo celovitost vodnih 
virov in prispevajo k učinkovitemu 
izvajanju Direktive 2000/60/ES in druge 
zakonodaje Unije o vodi, ki prispeva k 
doseganju dobrega stanja vodnih teles 
Unije z uporabo, razvojem in ponavljanjem 
dobrih praks ter z uporabo dopolnilnih 
ukrepov v okviru drugih programov ali 
finančnih sredstev Unije.

_________________ _________________
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27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Predlog spremembe 122
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Skupna kmetijska politika ima 
odločilno vlogo pri doseganju ciljev Unije 
na področju okolja, biotske 
raznovrstnosti, podnebja in trajnosti.
Evropska komisija kljub odločnim 
zahtevam deležnikov, vključno s platformo 
REFIT, ni opravila sistemske ocene 
oziroma preverjanja ustreznosti skupne 
kmetijske politike. Iz nedavne študije, ki 
temelji na dokazih,28a ob upoštevanju 
pravil Evropske komisije za boljšo 
pripravo zakonodaje, jasno izhaja, da 
okoljske zaveze skupne kmetijske politike 
ne zadostujejo, da bi ustavili upad biotske 
raznovrstnosti ali slabšanje okolja.
Skupna kmetijska politika prav tako ne 
obravnava ustrezno ciljev trajnostnega 
razvoja. V sedanji obliki skupna kmetijska 
politika ne bo zagotovila ustreznih 
ekosistemskih storitev v EU in nikakor ne 
bo obravnavala izzivov glede podnebnih 
sprememb.
S sinergijami s skupno kmetijsko politiko 
je treba zagotoviti, da se bo skupna 
kmetijska politika po celoviti reformi bolje 
spopadala s sedanjimi izzivi, da se bodo 
sredstva prenesla stran od neposrednih 
plačil, ki niso ne učinkovita ne ustrezno 
utemeljena, ter da bodo bolj nagrajeni 
kmetje, ki se zavežejo k trajnostnim 
kmetijskim praksam ter dejavno 
prispevajo k ciljem biotske raznovrstnosti 
in okoljskim ciljem, med drugim prek 
upravljanja območij Natura 2000, 
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ekoloških shem in ekološkega 
kmetovanja.

_________________

28a G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer in Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP 
Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment. (Ali SKP 
ustreza potrebam? Pregled ustreznosti na 
podlagi dokazov.) Leipzig, German Centre 
for Integrative Biodiversity Research 
(iDiv) Halle-Jena-Leipzig.

Or. en

Predlog spremembe 123
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) Sedanji ohranitveni status območij 
Natura 2000 na kmetijskih zemljiščih je 
zelo slab, kar kaže, da ta območja še 
vedno potrebujejo zaščito.

Sedanja plačila iz skupne kmetijske 
politike za območja Natura 2000 so 
najučinkovitejši način za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti na kmetijskih 
območjih.28a Toda taka plačila niso 
zadostna in ne ustrezajo veliki vrednosti, 
ki jo imajo ta območja za družbo. Da se 
spodbudi okoljsko varstvo teh območij, bi 
bilo zato treba povečati plačila iz skupne 
kmetijske politike za območja Natura 
2000.

_________________
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28a G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer in Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP 
Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment. (Ali SKP 
ustreza potrebam? Pregled ustreznosti na 
podlagi dokazov.) Leipzig, German Centre 
for Integrative Biodiversity Research 
(iDiv) Halle-Jena-Leipzig. 

Or. en

Predlog spremembe 124
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 
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 na 
področju okolja, biotske raznovrstnosti,
podnebnih sprememb in prehoda v družbo 
z ničelnimi neto emisijami sta potrebna 
pristop na več ravneh z zanesljivimi 
postopki, ki temeljijo na dokazih, in širše 
sodelovanjem, tudi lokalnih in 
regionalnih organov ter civilne družbe, pri 
pripravi in izvajanje zadevnih politik ter 
ozaveščanju javnosti. Iz tega razloga bi 
program moral v večji meri podpirati delo 
nevladnih organizacij in nepridobitnih 
subjektov, ki si prizadevajo za cilje v 
splošnem interesu Unije in so dejavni 
predvsem na področju okolja ali 
podnebnih ukrepov. V zvezi s tem so zlasti 
pomembni standardni projekti ukrepov, 
zato bi bilo treba tehnične podrobnosti, 
vključno z najnižjim skupnim številom 
projektov, določiti tako, da se omogoči 
dobro sodelovanje nevladnih organizacij v 
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programu.

Or. en

Predlog spremembe 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 
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 v posvetovanje o 
zadevnih politikah in njihovo izvajanje 
vključiti civilno družbo, in sicer z 
ozaveščanjem javnosti, tudi s pomočjo 
komunikacijske strategije, ki bo 
upoštevala nove medije in družbena 
omrežja, večala sodelovanje potrošnikov 
in zagotavljala vključevanje širšega kroga 
zainteresiranih strani, vključno z 
nevladnimi organizacijami.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je poudariti potrebo po sodobnih komunikacijah.

Predlog spremembe 126
Luke Ming Flanagan

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 
zadevnih politikah in njihovo izvajanje 

(20) Izboljšanje upravljanja zadev na 
področju okolja in podnebnih sprememb 
ter povezanih zadev v zvezi s prehodom na 
čisto energijo ne bo mogoče brez 
sprejemanja in polnega vključevanja 
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vključiti civilno družbo, in sicer z 
ozaveščanjem javnosti, sodelovanjem 
potrošnikov in vključevanjem širšega 
kroga zainteresiranih strani, vključno z 
nevladnimi organizacijami.

civilne družbe. To je mogoče doseči z 
ozaveščanjem javnosti, sodelovanjem 
potrošnikov in vključevanjem širšega 
kroga zainteresiranih strani, vključno z 
nevladnimi organizacijami, v posvetovanje 
in izvajanje povezanih politik.

Or. en

Predlog spremembe 127
György Hölvényi

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 
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 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, cerkvami in 
verskimi skupnostmi.

Or. hu

Predlog spremembe 128
Elisabetta Gardini

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 
zadevnih politikah in njihovo izvajanje
vključiti civilno družbo, in sicer z 

(20) Za izboljšanje upravljanja zadev na 
področju okolja in podnebnih sprememb 
ter povezanih zadev v zvezi s prehodom na 
čisto energijo je treba okrepiti 
ozaveščenost javnosti, sodelovanje 
potrošnikov in vključevanje širšega kroga 
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ozaveščanjem javnosti, sodelovanjem 
potrošnikov in vključevanjem širšega 
kroga zainteresiranih strani, vključno z 
nevladnimi organizacijami.

zainteresiranih strani, zlasti organizacij 
civilne družbe ter cerkva in verskih 
združenj ali skupnosti, v posvetovanje o 
zadevnih politikah ter njihovo izvajanje in 
ocenjevanje.

Or. it

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je prepoznati ključno vlogo, ki jo imajo cerkve in verska 
združenja ali skupnosti v zvezi z okoljskimi politikami. Prav tako je namenjen izvajanju člena 
17 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki zahteva razlikovanje med zgoraj navedenimi 
subjekti in subjekti civilne družbe.

Predlog spremembe 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 
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 potrebno vključevanje in 
sodelovanje civilne družbe ter socialnih in 
poklicnih akterjev, lokalnih partnerjev in
izvoljenih predstavnikov za povečanje 
ozaveščenosti javnosti, sodelovanja
potrošnikov in vključevanja širšega kroga 
zainteresiranih strani.

Or. fr

Predlog spremembe 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(20a) Program bi moral akterjem in 
ozemljem pomagati okrepiti njihove 
odpornostne zmogljivosti s podpiranjem 
razvoja in izvajanja lokalnih in 
regionalnih strategij za prilagajanje 
obalnih območij na podnebne spremembe.

Or. fr

Predlog spremembe 131
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Izboljšanje upravljanja na vseh 
ravneh bi moral biti medsektorski cilj za 
vse podprograme programa, hkrati pa bi 
moral program podpirati razvoj in izvajanje 
horizontalne zakonodaje o okoljskem 
upravljanju, vključno z zakonodajo o 
izvajanju Konvencije Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo (UNECE) o 
dostopu do informacij, udeležbi javnosti 
pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah29 .

(21) Izboljšanje upravljanja na vseh 
ravneh bi moral biti medsektorski cilj za 
vse podprograme programa, hkrati pa bi 
moral program podpirati razvoj in izvajanje
okoljskega in podnebnega pravnega reda, 
učinkovito usklajevanje z njim ter njegovo 
uveljavljanje, zlasti horizontalne 
zakonodaje o okoljskem upravljanju, 
vključno z zakonodajo o izvajanju 
Konvencije Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo (UNECE) o 
dostopu do informacij, udeležbi javnosti 
pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah29, 29a, tudi v 
zvezi z Odborom za skladnost z Aarhuško 
konvencijo.
Program bi moral zlasti podpirati razvoj 
platform za sodelovanje in izmenjavo 
dobrih praks za učinkovitejše 
zagotavljanje skladnosti ter uveljavljanje 
okoljske in podnebne politike in 
zakonodaje, vključno s programi 
usposabljanja za sodnike in javne tožilce, 
ter dejavnosti ozaveščanja glede dostopa 
do informacij in dostopa do pravnega 
varstva v okoljskih in podnebnih zadevah.

_________________ _________________

29 UL L 124, 17.5.2005, str. 4. 29 UL L 124, 17.5.2005, str. 4.
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29a UL L 264, 25.9.2006, str. 13-19.

Or. en

Predlog spremembe 132
Soledad Cabezón Ruiz

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 LIFE bi moral subjekte na 
trgu pripraviti za prehod na čisto, krožno, 
energijsko učinkovito, na obnovljivih virih 
energije temelječe, 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. V okviru 
podprograma v zvezi s prehodom na čisto 
energijo je treba zajeti sektorje končne 
porabe, ki vključujejo energijsko 
učinkovitost, kot so zgradbe, storitve, 
industrija in promet, skupaj z 
vključevanjem obnovljivih virov energije v 
te sektorje.

Or. en

Predlog spremembe 133
Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
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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, na obnovljivih virih 
energije temelječe, 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. Sektorje končne 
porabe, kot so zgradbe, storitve, industrija 
in promet, je treba vključiti v podprogram 
v zvezi s prehodom na čisto energijo, da bi 
prispevali k energijski učinkovitosti in 
rabi obnovljivih virov energije.

Or. en

Predlog spremembe 134
Luke Ming Flanagan

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. 

(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. 
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Da bi podprli prevzemanje trajnostnih 
rešitev na širšem trgu, bi bilo treba 
spodbujati sprejemanje v širši javnosti in 
vključevanje potrošnikov.

Da bi podprli prevzemanje trajnostnih 
rešitev na širšem trgu, bi bilo treba 
spodbujati sprejemanje v širši javnosti in 
vključevanje potrošnikov. Vključevati bi 
moral tudi spodbude na ravni Unije, da bi 
se proizvodnja in poraba usmerili k bolj 
podnebju prijazni rastlinski prehrani, pri 
čemer bi se hkrati zmanjšala tako 
proizvodnja kot poraba mesa.

Or. en

Predlog spremembe 135
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 trajnostno, krožno,
z viri gospodarno in energijsko učinkovito 
gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami, 
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 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 136
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Velike naložbe v okolje in
podnebne ukrepe na ravni Unije financirajo 
zlasti večji programi financiranja Unije
(vključevanje). Strateški integrirani 
projekti in strateški projekti za naravo, ki 
bodo pripravljeni v okviru programa, bi 
morali glede na svojo katalitično vlogo 
spodbujati priložnosti za financiranje v 
okviru navedenih programov financiranja 
in drugih virov financiranja, kot so 
nacionalni skladi, ter ustvarjati sinergijo.

(23) Velike naložbe v okolje in 
podnebne ukrepe na ravni Unije financirajo 
zlasti večji programi financiranja Unije.
Zato je bistveno okrepiti prizadevanja za
vključevanje, da se zagotovi preverjanje 
drugih programov financiranja Unije 
glede trajnosti, biotske raznovrstnosti in 
podnebja ter da vsi instrumenti EU 
vsebujejo zaščitne ukrepe glede trajnosti.
Komisija bi morala biti pristojna za 
sprejetje skupne metodologije in 
učinkovitih ukrepov za zagotovitev, da 
drugi programi in politike Unije ne 
vplivajo negativno na projekte LIFE.
Strateški integrirani projekti in strateški 
projekti za naravo, ki bodo pripravljeni v 
okviru programa, bi morali glede na svojo 
katalitično vlogo spodbujati priložnosti za 
financiranje v okviru navedenih programov 
financiranja in drugih virov financiranja, 
kot so nacionalni skladi, ter ustvarjati 
sinergijo.

Or. en

Predlog spremembe 137
Stanislav Polčák

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Velike naložbe v okolje in 
podnebne ukrepe na ravni Unije financirajo 
zlasti večji programi financiranja Unije
(vključevanje). Strateški integrirani 
projekti in strateški projekti za naravo, ki 
bodo pripravljeni v okviru programa, bi 
morali glede na svojo katalitično vlogo 
spodbujati priložnosti za financiranje v 
okviru navedenih programov financiranja 
in drugih virov financiranja, kot so 

(23) Velike naložbe v okolje in 
podnebne ukrepe na ravni Unije financirajo 
zlasti večji programi financiranja Unije
(vključevanje). Strateški integrirani 
projekti in strateški projekti za naravo, ki 
bodo pripravljeni v okviru programa ob 
upoštevanju načela geografske 
uravnoteženosti, bi morali glede na svojo 
katalitično vlogo spodbujati priložnosti za 
financiranje v okviru navedenih programov 
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nacionalni skladi, ter ustvarjati sinergijo. financiranja in drugih virov financiranja, 
kot so nacionalni skladi, ter ustvarjati 
sinergijo.

Or. cs

Predlog spremembe 138
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Uspeh strateških integriranih 
projektov in strateških projektov za 
naravo je odvisen od tesnega sodelovanja 
med nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi ter nedržavnimi subjekti, 
povezanimi s cilji programa LIFE. Zato bi 
se morala uporabljati načela preglednosti 
in razkrivanja odločitev v zvezi z razvojem, 
izvajanjem, ocenjevanjem in 
spremljanjem projektov, še zlasti ko se 
program izvaja ob sinergijah z drugimi 
viri financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 139
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Ker se Evropska unija razprostira 
čez različne regije, se izzivi v zvezi s 
podprogrami LIFE, vključno s pravilnim 
upravljanjem območij Natura 2000 ter 
obravnavanjem učinkov in ranljivosti 
zaradi podnebnih sprememb, pogosto 
razlikujejo zaradi naravnih in 
biogeografskih značilnosti in dejavnikov.
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Območja v državah članicah, ki imajo 
podobne značilnosti, lahko cilje tega 
programa bolje dosežejo tako, da 
sodelujejo na regionalni ravni in 
uporabijo rešitve, ki so prilagojene 
njihovim posebnim potrebam, ter pri tem 
kot vodilno načelo uporabijo 
biogeografske regije in razmejitve.

Or. en

Predlog spremembe 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Glede na pomembnost boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
obveznostmi Unije za izvajanje Pariškega 
sporazuma in zavezami glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj bo 
ta program prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in prizadevanju za 
doseganje splošnega cilja, da bi bilo 25 % 
proračunskih odhodkov Unije namenjenih 
podpiranju podnebnih ciljev. Pričakuje se, 
da bodo ukrepi iz tega programa 61 % 
skupnih finančnih sredstev programa 
prispevali za podnebne cilje. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa ter ponovno ocenjeni
v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja 
in pregledovanja.

(24) Glede na ukrepe, upravičene ob 
upoštevanju trenutnega stanja znanosti, ki 
so bili sprejeti za boj 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 redno ponovno 
ocenjeni na podlagi podatkov iz 
znanstvenih raziskav, ki jih je treba 
izvajati na tem področju, da se ugotovi 
ustreznost takšne politike.

Or. fr

Predlog spremembe 141
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Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Glede na pomembnost boja proti
podnebnim spremembam v skladu z 
obveznostmi Unije za izvajanje Pariškega 
sporazuma in zavezami glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj bo 
ta program prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in prizadevanju za 
doseganje splošnega cilja, da bi bilo 25 % 
proračunskih odhodkov Unije namenjenih 
podpiranju podnebnih ciljev. Pričakuje se, 
da bodo ukrepi iz tega programa 61 % 
skupnih finančnih sredstev programa 
prispevali za podnebne cilje. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa ter ponovno ocenjeni 
v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja 
in pregledovanja.

(24) Obvladovanje podnebnih 
sprememb je eden najpomembnejših 
globalnih izzivov, ki zahtevajo usklajen in 
ambiciozen odziv. 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.

Or. en

Predlog spremembe 142
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 

(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 50 %
proračunskih odhodkov Unije namenjenih 



PE629.443v01-00 64/108 AM\1166178SL.docx

SL

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.

podpiranju podnebnih ciljev. Pričakuje se, 
da bodo ukrepi iz tega programa vsaj 61 % 
skupnih finančnih sredstev programa 
prispevali za podnebne cilje. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa ter ponovno ocenjeni 
v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja 
in pregledovanja.

Or. en

Predlog spremembe 143
Younous Omarjee

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. Zato bi bilo treba sredstva 
LIFE, dodeljena tem regijam, znatno 
povečati, saj trenutno ne odražajo 
resničnih potreb in nujnosti doseganja 
ciljev te uredbe, zlasti v zvezi s prehodom 
na čisto, krožno, energijsko učinkovito, 
nizkoogljično gospodarstvo, odporno proti 
podnebnim spremembam, vključno s 
prehodom na čisto energijo, varovanjem 
in izboljševanjem kakovosti okolja ter 
zaustavitvijo in spremembo trenda izgube 
biotske raznovrstnosti, da bi tako 
prispevali k trajnostnemu razvoju. Poleg 
okoljske in podnebne politike 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. fr
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Predlog spremembe 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

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. Zato bi bilo treba sredstva, 
dodeljena tem regijam v okviru programa 
LIFE, znatno povečati, saj trenutno ne 
odražajo resničnih potreb in nujnosti 
doseganja ciljev te uredbe, in sicer zlasti: 
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 se prispeva 
k trajnostnemu razvoju. Poleg okoljske in 
podnebne politike 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. en

Predlog spremembe 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 

(25) Glede na člen 349 PDEU ter 
posebne potrebe in občutljivost najbolj 
oddaljenih regij bi bilo treba pri izvajanju 
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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.

programa ustrezno upoštevati strategijo za 
te regije30. Najbolj oddaljene regije ter 
čezmorske države in ozemlja držav članic 
EU bi morale biti vključene tudi v ukrepe 
programa za biotsko raznovrstnost po 
vključitvi sheme za biotsko raznovrstnost 
in ekosistemske storitve na evropskih 
čezmorskih ozemljih v program LIFE.
Poleg okoljske in podnebne politike 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. fr

Predlog spremembe 146
Mireille D'Ornano

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, s posebnim poudarkom 
na onesnaževanju morja in oceanov, 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.

_________________ _________________

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

Or. fr

Predlog spremembe 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Predlog uredbe
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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. en

Predlog spremembe 148
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 ter politike za razogljičenje bi bilo 
treba upoštevati tudi druge politike Unije.

_________________ _________________

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

Or. en

Predlog spremembe 149
Benedek Jávor

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Komisija bi morala za pomoč pri 
izvajanju programa sodelovati z 
nacionalnimi kontaktnimi točkami 
programa, organizirati seminarje in 
delavnice, objavljati sezname projektov, ki 
se financirajo v okviru programa, ali 
izvajati druge dejavnosti za obveščanje o 
rezultatih projektov in omogočanje 
izmenjave izkušenj, znanja in dobrih praks 
ter ponavljanja rezultatov projektov v 
celotni Uniji. Take dejavnosti bi morale 
biti usmerjene predvsem na države članice, 
ki črpajo malo sredstev, ter omogočiti 
komunikacijo in sodelovanje med 
upravičenci projektov, prosilci ali 
zainteresiranimi stranmi v okviru 
dokončanih ali tekočih projektov na istem 
področju.

(26) Komisija bi morala za pomoč pri 
izvajanju programa sodelovati z 
nacionalnimi kontaktnimi točkami 
programa,
tudi pri vzpostavitvi svetovalne mreže na 
lokalni ravni, da se olajša razvoj projektov 
z velikima dodano vrednostjo in političnim 
vplivom ter da se zagotovi nudenje 
informacij o dopolnilnem financiranju, 
prenosljivosti projektov in dolgoročni 
trajnosti, organizirati seminarje in 
delavnice, objavljati sezname projektov, ki 
se financirajo v okviru programa, ali 
izvajati druge dejavnosti za obveščanje o 
rezultatih projektov in omogočanje 
izmenjave izkušenj, znanja in dobrih praks 
ter ponavljanja rezultatov projektov v 
celotni Uniji. Take dejavnosti bi morale 
biti usmerjene predvsem na države članice, 
ki črpajo malo sredstev, ter omogočiti 
komunikacijo in sodelovanje med 
upravičenci projektov, prosilci ali 
zainteresiranimi stranmi v okviru 
dokončanih ali tekočih projektov na istem 
področju.

Or. en

Predlog spremembe 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Mreža Evropske unije za izvajanje 
in uveljavljanje okoljskega prava (IMPEL), 
Evropska mreža tožilcev za okolje (ENPE) 
in Forum sodnikov Evropske unije za 
okolje (EUFJE) so bili ustanovljeni, da bi 
olajšali sodelovanje med državami 
članicami in imeli edinstveno vlogo pri 

(27) Mreža Evropske unije za izvajanje 
in uveljavljanje okoljskega prava (IMPEL), 
Evropska mreža tožilcev za okolje (ENPE) 
in Forum sodnikov Evropske unije za 
okolje (EUFJE) so bili ustanovljeni, da bi 
olajšali sodelovanje med državami 
članicami in imeli edinstveno vlogo pri 
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izvrševanju okoljske zakonodaje Unije. 
Zagotavljajo precejšen prispevek h krepitvi 
doslednosti pri izvajanju in izvrševanju 
okoljske zakonodaje Unije po vsej Uniji, 
preprečujejo izkrivljanje konkurence, 
prispevajo k izboljšanju kakovosti 
okoljskih inšpekcijskih pregledov in 
mehanizmov za izvrševanje zakonodaje 
prek omrežij na ravni Unije in na ravni 
držav članic ter omogočajo izmenjavo 
informacij in izkušenj na različnih 
upravnih ravneh ter z usposabljanjem in 
poglobljenimi razpravami o okoljskih 
vprašanjih ter vidikih izvrševanja, vključno 
s postopki spremljanja in izdaje dovoljenj. 
Glede na njihov prispevek k ciljem 
programa je primerno, da se odobri 
dodelitev nepovratnih sredstev za IMPEL, 
ENPE in EUFJE brez razpisa za zbiranje 
predlogov, da se zagotovi nadaljevanje 
podpore dejavnostim teh združenj. Razpis 
morda ne bo potreben niti v drugih 
primerih v skladu s splošnimi zahtevami 
finančne uredbe, npr. za organe, ki jih 
imenujejo države članice, ki so tudi 
odgovorne za njihovo delovanje, če so te 
države članice z zakonodajnim aktom 
Unije določene kot upravičenke do 
nepovratnih sredstev.

izvrševanju okoljske zakonodaje Unije. 
Zagotavljajo precejšen prispevek h krepitvi 
doslednosti pri izvajanju in izvrševanju 
okoljske zakonodaje Unije po vsej Uniji, 
preprečujejo izkrivljanje konkurence, 
prispevajo k izboljšanju kakovosti 
okoljskih inšpekcijskih pregledov in 
mehanizmov za izvrševanje zakonodaje 
prek omrežij na ravni Unije in na ravni 
držav članic ter omogočajo izmenjavo 
informacij in izkušenj na različnih 
upravnih ravneh ter z usposabljanjem in 
poglobljenimi razpravami o okoljskih 
vprašanjih ter vidikih izvrševanja, vključno 
s postopki spremljanja in izdaje dovoljenj. 
Glede na njihov prispevek k ciljem 
programa je primerno, da se v ustrezno 
utemeljenih primerih odobri dodelitev 
nepovratnih sredstev za IMPEL, ENPE in 
EUFJE brez razpisa za zbiranje predlogov, 
da se zagotovi nadaljevanje podpore 
dejavnostim teh združenj. Razpis morda ne 
bo potreben niti v drugih primerih v skladu 
s splošnimi zahtevami finančne uredbe, 
npr. za organe, ki jih imenujejo države 
članice, ki so tudi odgovorne za njihovo 
delovanje, če so te države članice z 
zakonodajnim aktom Unije določene kot 
upravičenke do nepovratnih sredstev.

Or. fr

Predlog spremembe 151
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Primerno je, da se za program 
določijo finančna sredstva, ki za Evropski 
parlament in Svet pomenijo prednostni 
referenčni znesek v letnem proračunskem 
postopku v smislu točke 17 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. 

(28) Primerno je, da se za program 
določijo finančna sredstva v višini 1 % 
splošnega proračuna Unije za obdobje 
2021–2028, ki za Evropski parlament in 
Svet pomenijo prednostni referenčni 
znesek v letnem proračunskem postopku v 
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decembra 2013 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju31.

smislu točke 17 Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini, 
sodelovanju v proračunskih zadevah in 
dobrem finančnem poslovodenju31.

_________________ _________________

31 UL C 373, 20.12.2013, str. 1. 31 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 152
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Najvišje stopnje sofinanciranja bi 
bilo treba določiti na ravneh, ki so 
potrebne za ohranjanje učinkovite stopnje 
podpore, ki jo zagotavlja program, 
obenem pa upoštevati potrebno prožnost 
in prilagodljivost, ki je potrebna za 
odzivanje na obstoječ nabor ukrepov in 
subjektov.

Or. en

Predlog spremembe 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
Evropski parlament in Svet sprejela na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Predpisana so v finančni 

(29) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
Evropski parlament in Svet sprejela na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Predpisana so v finančni 
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uredbi, določajo pa zlasti postopek za 
določitev in izvajanje proračuna z 
nepovratnimi sredstvi, javnimi naročili, 
nagradami in posrednim izvajanjem ter 
preglede odgovornosti finančnih subjektov.
Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 
PDEU, se nanašajo tudi na zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, saj je 
spoštovanje pravne države nujen 
predpogoj za dobro finančno poslovodenje 
in učinkovito financiranje EU.

uredbi, določajo pa zlasti postopek za 
določitev in izvajanje proračuna z 
nepovratnimi sredstvi, javnimi naročili, 
nagradami in posrednim izvajanjem ter 
preglede odgovornosti finančnih subjektov.

Or. fr

Predlog spremembe 154
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Komisija bi zaradi preglednosti 
morala v večletne delovne programe 
vključiti tehnično metodologijo za izbiro 
projektov ter merila za izbiro in dodelitev.
Kakovost bi morala biti glavno merilo pri 
ocenjevanju projektov in dodeljevanju 
sredstev v programu.

Or. en

Predlog spremembe 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vrste financiranja in metode 
izvajanja po tej uredbi bi se morale izbrati 

(31) Vrste financiranja in metode 
izvajanja po tej uredbi bi se morale izbrati 
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na podlagi njihove zmožnosti, da dosežejo 
specifične cilje ukrepov in rezultate, ob 
upoštevanju predvsem stroškov kontrol, 
upravnega bremena in pričakovanih 
tveganj neskladnosti. Pri nepovratnih 
sredstvih bi se tudi morala preučiti uporaba 
pavšalnih zneskov, pavšalnega financiranja 
in standardnih stroškov na enoto.

na podlagi njihove zmožnosti, da dosežejo 
specifične cilje ukrepov in rezultate, ob 
upoštevanju predvsem stroškov kontrol, 
upravnega bremena in pričakovanih 
tveganj neskladnosti. Pri nepovratnih 
sredstvih bi se tudi morala preučiti uporaba 
pavšalnih zneskov, pavšalnega financiranja 
in standardnih stroškov na enoto. Evropska 
komisija mora zagotoviti, da je izvajanje 
lahko razumljivo, spodbujati pa mora tudi 
dejansko poenostavitev za nosilce 
projektov.

Or. fr

Predlog spremembe 156
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) V skladu s členom 94 Sklepa Sveta 
2013/755/EU37 so subjekti s sedežem v 
čezmorski državi in na čezmorskem 
ozemlju upravičeni do financiranja v 
skladu s pravili in cilji programa ter 
ureditvami, ki se uporabljajo v državi 
članici, s katero je zadevna čezmorska 
država ali ozemlje povezano. Sodelovanje 
teh subjektov v tem programu bi moralo 
biti osredotočeno predvsem na projekte v 
okviru podprograma za naravo in biotsko 
raznovrstnost.

(33) V skladu s členom 94 Sklepa Sveta 
2013/755/EU37 so subjekti s sedežem v 
čezmorski državi in na čezmorskem 
ozemlju upravičeni do financiranja v 
skladu s pravili in cilji programa ter 
ureditvami, ki se uporabljajo v državi 
članici, s katero je zadevna čezmorska 
država ali ozemlje povezano.

_________________ _________________

37 Sklep Sveta 2013/755/EU z dne 25.
novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih 
držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o 
pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)
(UL L 344, 19.12.2013, str. 1).

37 Sklep Sveta 2013/755/EU z dne 25.
novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih 
držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o 
pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)
(UL L 344, 19.12.2013, str. 1).

Or. fr
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Predlog spremembe 157
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Program bi moral biti odprt za tretje 
države v skladu s sporazumi med Unijo in 
temi državami, ki določajo specifične 
pogoje za njihovo sodelovanje.

(34) Program bi moral biti ob popolni 
skladnosti z vsemi pravili in predpisi, ki 
veljajo zanj, odprt za tretje države v skladu 
s sporazumi med Unijo in temi državami, 
ki določajo specifične pogoje za njihovo 
sodelovanje.

Or. en

Predlog spremembe 158
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Tretje države, ki so članice 
Evropskega gospodarskega prostora
(EGP), lahko sodelujejo v programih Unije
v okviru sodelovanja, določenega s 
sporazumom EGP, ki določa izvajanje 
programov s sklepom v okviru navedenega 
sporazuma. Tretje države lahko sodelujejo 
tudi na podlagi drugih pravnih 
instrumentov. V to uredbo bi bilo treba 
vstaviti posebno določbo o podelitvi 
potrebnih pravic pristojnemu 
odredbodajalcu, Evropskemu uradu za boj 
proti goljufijam (OLAF) in Evropskemu 
računskemu sodišču ter dostopu do njih, da 
bodo lahko izčrpno izvajali svoje 
pristojnosti.

(35) Tretje države, ki so članice 
Evropskega gospodarskega prostora
(EGP), lahko ob popolni skladnosti z 
vsemi pravili in predpisi, ki veljajo za 
programe Unije, sodelujejo v teh
programih v okviru sodelovanja, 
določenega s sporazumom EGP, ki določa 
izvajanje programov s sklepom v okviru 
navedenega sporazuma. Tretje države 
lahko sodelujejo tudi na podlagi drugih 
pravnih instrumentov. V to uredbo bi bilo 
treba vstaviti posebno določbo o podelitvi 
potrebnih pravic pristojnemu 
odredbodajalcu, Evropskemu uradu za boj 
proti goljufijam (OLAF) in Evropskemu 
računskemu sodišču ter dostopu do njih, da 
bodo lahko izčrpno izvajali svoje 
pristojnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 159
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) V skladu s točkama 22 in 23 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 13.
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje je 
treba ta program oceniti na podlagi 
informacij, zbranih glede na posebne 
zahteve za spremljanje, pri tem pa se 
izogibati čezmerni regulaciji in upravnim 
bremenom, zlasti za države članice. Po 
potrebi lahko te zahteve vključujejo 
merljive kazalnike, ki bodo podlaga za 
ocenjevanje učinkov programa na terenu. 
Polni učinek programa je dosežen s 
posrednimi, dolgoročnimi in težko 
merljivimi prispevki k doseganju vseh 
okoljskih in podnebnih ciljev Unije. Za 
spremljanje programa bi bilo treba 
neposredne kazalnike učinka in zahteve za 
spremljanje iz te uredbe dopolniti z 
združevanjem specifičnih kazalnikov na 
ravni projekta, ki bodo opisani v delovnih 
programih ali razpisih za zbiranje 
predlogov, med drugim glede mreže
Natura 2000 in emisij nekaterih 
onesnaževal zraka.

(36) V skladu s točkama 22 in 23 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 13.
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje je 
treba ta program oceniti na podlagi 
informacij, zbranih glede na posebne 
zahteve za spremljanje, pri tem pa se 
izogibati čezmerni regulaciji in upravnim 
bremenom, zlasti za države članice. Po 
potrebi lahko te zahteve vključujejo 
merljive kazalnike, ki bodo podlaga za 
ocenjevanje učinkov programa na terenu. 
Polni učinek programa je dosežen s 
posrednimi, dolgoročnimi in težko 
merljivimi prispevki k doseganju vseh 
okoljskih in podnebnih ciljev Unije. Za 
spremljanje programa bi bilo treba 
neposredne kazalnike učinka in zahteve za 
spremljanje iz te uredbe dopolniti z 
združevanjem specifičnih kazalnikov na 
ravni projekta, ki bodo opisani v delovnih 
programih ali razpisih za zbiranje 
predlogov, med drugim glede sprememb 
naravne vrednosti (stanje in porazdelitev 
izbranih vrst in habitatov, vključno z 
razdrobljenostjo, pokritost ekosistemov), 
sprememb rabe zemljišč (prehod na 
naravne in polnaravne kategorije 
zemljišč, površina zelene infrastrukture, 
sanirana zemljišča ali območja Natura 
2000, ki jih pokrivajo zaščitni in
sanacijski ukrepi), financiranja 
upravljanja biotske raznovrstnosti, 
prehoda na zeleno gospodarstvo ali 
odpornosti proti podnebnim spremembam 
in upravljanja (emisije nekaterih 
onesnaževal zraka, bilanca dušika, 
kakovost vode, kemikalije, hrup, ekološki 
odtis), ozaveščenosti javnosti in 
prebivalstva, ki ima korist od ukrepov za 
izboljšanje kakovosti ali dostop do 
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izboljšanih zemljišč ali zelene 
infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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) Unija lahko 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.

Or. fr

Predlog spremembe 161
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 

(38) Ker ciljev te uredbe, in sicer 
prispevanja k visoki ravni varstva okolja in
ambicioznim podnebnim ukrepom z 
dobrim upravljanjem in pristopom z več 
zainteresiranimi stranmi ter k
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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.

uresničevanju ciljev zakonodaje, strategij, 
načrtov ali mednarodnih obveznosti Unije 
na področju okolja, biotske raznovrstnosti,
podnebja, krožnega gospodarstva ter 
obnovljivih virov energije in energijske 
učinkovitosti, 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.

Or. en

Predlog spremembe 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S to uredbo se vzpostavi program za okolje 
in podnebne ukrepe (LIFE) (v nadaljnjem 
besedilu: program).

S to uredbo se vzpostavi program za okolje 
in podnebne ukrepe (LIFE) (v nadaljnjem 
besedilu: program), ki obsega obdobje od 
1. januarja 2021 do 31. decembra 2027.

Or. en

Predlog spremembe 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S to uredbo se vzpostavi program za okolje 
in podnebne ukrepe (LIFE) (v nadaljnjem 
besedilu: program).

S to uredbo se vzpostavi program za okolje 
in podnebne ukrepe (LIFE) (v nadaljnjem 
besedilu: program), ki obsega obdobje od 
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1. januarja 2021 do 31. decembra 2027.

Or. en

Predlog spremembe 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V uredbi so določeni cilji programa, 
proračun za obdobje 2021–2027, oblike 
financiranja Unije in pravila za 
zagotavljanje takega financiranja.

V uredbi so določeni cilji programa LIFE, 
proračun za to obdobje, oblike financiranja 
Unije in pravila za zagotavljanje takega 
financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V uredbi so določeni cilji programa, 
proračun za obdobje 2021–2027, oblike 
financiranja Unije in pravila za 
zagotavljanje takega financiranja.

V uredbi so določeni cilji programa, 
proračun za to obdobje, oblike financiranja 
Unije in pravila za zagotavljanje takega 
financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 166
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
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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 
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;

(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 
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 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

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 
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;

(1) „strateški projekti za naravo“ 
pomeni projekte na regionalni,
medregionalni, nacionalni ali 
nadnacionalni ravni, ki podpirajo 
doseganje ciljev Unije na področju narave 
in biotske raznovrstnosti 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. it

Predlog spremembe 168
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE
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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 
uporaba vsaj še enega ustreznega vira 
financiranja Unije ali nacionalnega ali 
zasebnega vira financiranja ter 
usklajevanje z njim;

(2) „strateški integrirani projekti“ 
pomeni projekte, pri katerih se na 
regionalni, medregionalni, velemestni,
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 uporaba vsaj še enega 
ustreznega vira financiranja Unije ali 
nacionalnega ali zasebnega vira 
financiranja ter usklajevanje z njim;

Or. en

Predlog spremembe 169
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) „kakovost življenja“ pomeni visoko 
raven zdravja in dobrega počutja v vseh 
slojih prebivalstva, zlasti za tiste osebe, ki 
so najbolj izpostavljene slabšanju okolja 
in podnebnim spremembam, pa tudi 
dostop do okoljskih informacij in 
pravnega varstva ter zmanjšanje 
neenakosti pri zdravju in energetski 
revščini;

Or. fr

Predlog spremembe 170
Luke Ming Flanagan
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) „hidravlično lomljenje“ pomeni 
postopek vbrizgavanja kapljevine pod 
visokim tlakom v podzemne kamenine, 
vrtine itd. za razširitev obstoječih razpok z 
namenom pridobivanja nafte in plina;

Or. en

Predlog spremembe 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) „potencialna kandidatka“ pomeni 
državo ali enoto, ki ima jasno perspektivo 
pridružitve Uniji v prihodnosti, vendar še 
ni dobila statusa kandidatke.

Or. fr

Predlog spremembe 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) „čezmorske države in ozemlja“ 
pomeni čezmorske države ali ozemlja, 
povezane z državo članico Evropske unije, 
ki jih zajema četrti del Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: PDEU) in so navedeni v Prilogi 
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II k PDEU.

Or. fr

Predlog spremembe 173
Soledad Cabezón Ruiz

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 krožno, energijsko 
učinkovito, na obnovljivih virih temelječe, 
nizkoemisijsko in nizkoogljično 
gospodarstvo, odporno proti podnebnim 
spremembam, k varovanju in izboljševanju 
kakovosti okolja ter k zaustavitvi in 
spremembi trenda izgube biotske 
raznovrstnosti, med drugim s podpiranjem 
izvajanja in upravljanja omrežja Natura 
2000 ter z bojem proti propadanju 
ekosistemov, s čimer prispeva k 
trajnostnemu razvoju. Program LIFE 
podpira tudi izvajanje splošnih akcijskih 
programov o okoljski in podnebni politiki, 
sprejetih v skladu s členom 192(3) PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 174
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 

1. Splošni cilj programa je znatno 
izboljšati stanje okolja, ustaviti in 
spremeniti trend izgube in propadanja 
naravnega kapitala in slabšanja 
ekosistemskih storitev, vključno s čistim 
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varovanju in izboljševanju kakovosti 
okolja ter k zaustavitvi in spremembi 
trenda izgube biotske raznovrstnosti, s 
čimer prispeva k trajnostnemu razvoju.

zrakom, vodo in tlemi, podpreti izvajanje 
in dolgoročno upravljanje omrežja Natura 
2000 ter prispevati k prehodu na
trajnostno, krožno, zeleno, z viri 
gospodarno in energijsko učinkovito 
gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami, 
odporno proti podnebnim spremembam, 
vključno s prehodom na energijsko visoko 
učinkovit in na obnovljivih virih energije 
temelječ energetski sistem, s čimer 
prispeva k trajnostnemu razvoju, visoki 
ravni varstva okolja in ambicioznim 
podnebnim ukrepom.

Or. en

Predlog spremembe 175
Younous Omarjee

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 zaščititi in 
izboljšati kakovost okolja, ustaviti in 
spremeniti trend izgube biotske 
raznovrstnosti in propadanja ekosistemov, 
podpreti izvajanje in upravljanje omrežja 
Natura 2000, prispevati k prehodu na
trajnostno, čisto, krožno, energijsko 
učinkovito, nizkoogljično gospodarstvo, 
odporno proti podnebnim spremembam, 
vključno s prehodom na zdrave 
ekosisteme, čisto energijo in obnovljive 
vire energije, k varovanju in izboljševanju 
kakovosti okolja in zdravja ter k 
zaustavitvi in spremembi trenda izgube 
biotske raznovrstnosti, s čimer prispeva k 
trajnostnemu razvoju.

Or. fr

Predlog spremembe 176
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Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 trajnostno, krožno, z viri 
gospodarno in energijsko učinkovito, 
nizkoogljično gospodarstvo, odporno proti 
podnebnim spremembam, vključno s 
prehodom na energijsko učinkovit in na 
obnovljivih virih energije temelječ 
energetski sistem, k varovanju in 
izboljševanju kakovosti okolja ter k 
zaustavitvi in spremembi trenda izgube 
biotske raznovrstnosti, s čimer prispeva k 
trajnostnemu razvoju. Program prispeva 
tudi k boljšemu okoljskemu in 
podnebnemu upravljanju na vseh ravneh, 
vključno s tesnejšo udeležbo civilne 
družbe, nevladnih organizacij in lokalnih 
akterjev.

Or. en

Predlog spremembe 177
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 in 
obnovljive vire energije, ter spodbujati 
varovanje in izboljševanje kakovosti 
okolja ter zaustavitev in spremembo trenda 
izgube biotske raznovrstnosti ob hkratnem 
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zagotavljanju ustreznega upravljanja 
živalstva in rastlinstva v Uniji, vključno z 
upravljanjem velikih zveri, s čimer 
prispeva k trajnostnemu razvoju.

Or. fr

Predlog spremembe 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

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 
varovanju in izboljševanju kakovosti 
okolja ter k zaustavitvi in spremembi 
trenda izgube biotske raznovrstnosti, 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 179
Francesc Gambús

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 

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 
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okolja ter k zaustavitvi in spremembi 
trenda izgube biotske raznovrstnosti, s 
čimer prispeva k trajnostnemu razvoju.

okolja ter k zaustavitvi in spremembi 
trenda izgube biotske raznovrstnosti, s 
čimer prispeva k trajnostnemu razvoju.
Cilji programa morajo vključevati tudi 
prilagajanje evropskih mest in regij na 
podnebne spremembe.

Or. es

Predlog spremembe 180
Francesc Gambús

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, vključno z bojem 
proti invazivnim vrstam, kot sta otoški 
orjaški vodni polž in volovska žaba;

Or. es

Predlog spremembe 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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, prispevati k 
uporabi dobrih praks v zvezi z varovanjem 
narave ter ohranjanjem in upravljanjem 
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biotske raznovrstnosti ter podpirati prehod 
kmetijstva na bolj trajnostne prakse;

Or. fr

Predlog spremembe 182
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 obnovljive vire energije in 
izboljšanjem energijske učinkovitosti, ter
prispevati k uporabi dobrih praks in 
izboljšati znanje v zvezi z naravo in 
biotsko raznovrstnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

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,
biotsko raznovrstnostjo ter trajnostno in 
učinkovito rabo naravnih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 184
Younous Omarjee

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 obnovljive 
vire energije ter boljšim varovanjem 
zdravja, in prispevati k uporabi dobrih 
praks v zvezi z naravo in biotsko 
raznovrstnostjo;

Or. fr

Predlog spremembe 185
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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 obnovljive vire energije in 
izboljšanjem energijske učinkovitosti, in 
prispevati k uporabi dobrih praks v zvezi z 
naravo in biotsko raznovrstnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 186
Soledad Cabezón Ruiz
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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, med drugim v zvezi z ukrepi na 
področju narave in biotske raznovrstnosti 
ali podnebja, vključno s prehodom na
obnovljive vire energije ali izboljšanjem 
energijske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) prispevati k uporabi najboljših 
praks in izboljšati bazo znanja v zvezi z 
naravo in biotsko raznovrstnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 188
Soledad Cabezón Ruiz

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) prispevati k uporabi najboljših 
praks in izboljšati bazo znanja v zvezi z 
naravo in biotsko raznovrstnostjo;

Or. en
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Predlog spremembe 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) podpirati izvajanje in upravljanje 
omrežja Natura 2000 ter boj proti 
propadanju ekosistemov, s čimer prispeva 
k trajnostnemu razvoju. Program podpira 
tudi izvajanje splošnih akcijskih 
programov o okoljski in podnebni politiki, 
sprejetih v skladu s členom 192(3) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 190
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispevati k razvoju, izvajanju, 
spremljanju in izvrševanju zadevne 
zakonodaje in politik Unije, vključno z 
izboljševanjem upravljanja s krepitvijo 
zmogljivosti javnih in zasebnih subjektov
ter vključevanjem civilne družbe;

(b) prispevati k razvoju, izvajanju, 
spremljanju, dejanskemu spoštovanju in 
izvrševanju splošnega okoljskega 
akcijskega programa Unije v skladu s 
členom 192(3) PDEU ter druge zadevne 
zakonodaje in politik Unije, med drugim s 
podpiranjem boljšega okoljskega in 
podnebnega upravljanja na vseh ravneh,
vključno s krepitvijo zmogljivosti javnih in 
zasebnih subjektov, izboljševanjem 
ozaveščanja in krepitvijo vključevanja
civilne družbe, nevladnih organizacij in 
lokalnih akterjev;

Or. en
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Predlog spremembe 191
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispevati k razvoju, izvajanju, 
spremljanju in izvrševanju zadevne 
zakonodaje in politik Unije, vključno z 
izboljševanjem upravljanja s krepitvijo 
zmogljivosti javnih in zasebnih subjektov 
ter vključevanjem civilne družbe;

(b) prispevati k razvoju, izvajanju, 
spremljanju in izvrševanju zadevne 
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 192
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispevati k razvoju, izvajanju, 
spremljanju in izvrševanju zadevne 
zakonodaje in politik Unije, vključno z 
izboljševanjem upravljanja s krepitvijo 
zmogljivosti javnih in zasebnih subjektov 
ter vključevanjem civilne družbe;

(b) prispevati k razvoju, izvajanju, 
spremljanju in izvrševanju zadevne 
zakonodaje in politik Unije, vključno z 
izboljševanjem upravljanja s krepitvijo 
zmogljivosti javnih in zasebnih subjektov 
ter z zmogljivostmi in vključevanjem 
civilne družbe, nevladnih organizacij in 
drugih lokalnih akterjev;

Or. fr

Predlog spremembe 193
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispevati k razvoju, izvajanju, 
spremljanju in izvrševanju zadevne 
zakonodaje in politik Unije, vključno z 
izboljševanjem upravljanja s krepitvijo 
zmogljivosti javnih in zasebnih subjektov 
ter vključevanjem civilne družbe;

(b) prispevati k razvoju, izvajanju, 
spremljanju in izvrševanju zadevne 
zakonodaje in politik Unije, vključno z 
izboljševanjem upravljanja s krepitvijo 
zmogljivosti javnih in zasebnih subjektov 
ter vključevanjem civilne družbe ter cerkva 
in verskih združenj ali skupnosti;

Or. it

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je prepoznati ključno vlogo, ki jo imajo cerkve in verska 
združenja ali skupnosti v zvezi z okoljskimi politikami. Prav tako je namenjen izvajanju člena 
17 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki zahteva razlikovanje med zgoraj navedenimi 
subjekti in subjekti civilne družbe.

Predlog spremembe 194
György Hölvényi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispevati k razvoju, izvajanju, 
spremljanju in izvrševanju zadevne 
zakonodaje in politik Unije, vključno z 
izboljševanjem upravljanja s krepitvijo 
zmogljivosti javnih in zasebnih subjektov 
ter vključevanjem civilne družbe;

(b) prispevati k razvoju, izvajanju, 
spremljanju in izvrševanju zadevne 
zakonodaje in politik Unije, vključno z 
izboljševanjem upravljanja s krepitvijo 
zmogljivosti javnih in zasebnih subjektov 
ter vključevanjem civilne družbe ter cerkva 
in verskih skupnosti;

Or. hu

Predlog spremembe 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) prilagoditi evropska ozemlja 
učinkom podnebnih sprememb, pri čemer 
se posebna pozornost nameni otoškim in 
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obalnim območjem.

Or. es

Predlog spremembe 196
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) podpirati izvajanje okoljskih 
akcijskih programov EU.

Or. fr

Predlog spremembe 197
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) 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 je potrebne 
javne polemike in spore, na primer 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 198
Benedek Jávor

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(b) podprogram za krožno 
gospodarstvo in kakovost življenja;

(b) podprogram za krožno 
gospodarstvo, zdravje in kakovost 
življenja;

Or. en

Predlog spremembe 199
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podprogram za krožno 
gospodarstvo in kakovost življenja;

(b) podprogram za krožno 
gospodarstvo, zdravje in kakovost 
življenja;

Or. fr

Predlog spremembe 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) podprogram za trajnostne 
kmetijske prakse;

Or. fr

Predlog spremembe 201
Benedek Jávor

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podprogram za prilagajanje (a) podprogram za upravljanje na 
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podnebnim spremembam in blažitev 
njihovih posledic;

področju podnebnih sprememb,
prilagajanje podnebnim spremembam in 
blažitev njihovih posledic;

Or. en

Predlog spremembe 202
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podprogram za prehod na čisto
energijo.

(b) podprogram za obnovljive vire 
energije, energijsko učinkovitost in 
skupnosti za trajnostno energijo.

Or. en

Predlog spremembe 203
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo 5
450 000 000 EUR v tekočih cenah.

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo
vsaj 1 % splošnega proračuna EU za 
obdobje 2021–2027.

Or. en

Predlog spremembe 204
Arne Gericke

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
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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 večletno
izvajanje programa za obdobje 2021–2027 
znašajo 5 450 000 000 EUR v tekočih 
cenah.

Or. en

Predlog spremembe 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

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
272 000 000 EUR v tekočih cenah.

Or. en

Predlog spremembe 206
Younous Omarjee

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 1 
% večletnega finančnega okvira v tekočih 
cenah.

Or. fr

Predlog spremembe 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Predlog uredbe
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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) 3 500 000 000 EUR za področje 
okolja, od tega se nameni

Or. it

Predlog spremembe 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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) 5 322 000 000 EUR za področje 
okolja, od tega

Or. en

Predlog spremembe 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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) 5 322 000 000 EUR za področje 
okolja, od tega

Or. fr

Predlog spremembe 210
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 3 500 000 000 EUR za področje 
okolja, od tega

(a) 64,2 % za področje okolja, od tega

Or. fr

Predlog spremembe 211
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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) 73,19 % za področje okolja, od tega

Or. en

Predlog spremembe 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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) 3 261 420 000 EUR za podprogram 
za naravo in biotsko raznovrstnost in

Or. en

Predlog spremembe 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(1) 2 150 000 000 EUR za podprogram 
za naravo in biotsko raznovrstnost in

(1) 2 672 000 000 EUR za podprogram 
za naravo in biotsko raznovrstnost in

Or. fr

Predlog spremembe 214
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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) 61,28 % za podprogram za naravo 
in biotsko raznovrstnost in

Or. en

Predlog spremembe 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 60 % za podprogram za naravo in 
biotsko raznovrstnost in

Or. it

Predlog spremembe 216
Younous Omarjee

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) 61,4 % za podprogram za naravo in 
biotsko raznovrstnost in
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Or. fr

Predlog spremembe 217
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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) 2 060 580 000 EUR za podprogram 
za krožno gospodarstvo in kakovost 
življenja;

Or. en

Predlog spremembe 218
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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) 38,72 % za podprogram za krožno 
gospodarstvo, zdravje in kakovost 
življenja;

Or. en

Predlog spremembe 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 40 % za podprogram za krožno 
gospodarstvo in kakovost življenja;



PE629.443v01-00 100/108 AM\1166178SL.docx

SL

Or. it

Predlog spremembe 220
Younous Omarjee

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) 38,6 % za podprogram za krožno 
gospodarstvo in kakovost življenja;

Or. fr

Predlog spremembe 221
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) 1 300 000 000 EUR za 
podprogram za trajnostne kmetijske 
prakse;

Or. fr

Predlog spremembe 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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 
podnebnih ukrepov, od tega se nameni

Or. it
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Predlog spremembe 223
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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) 26,81 % za področje podnebnih 
ukrepov, od tega

Or. en

Predlog spremembe 224
Younous Omarjee

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) 35,8 % za področje podnebnih 
ukrepov, od tega

Or. fr

Predlog spremembe 225
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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) 48,72 % za podprogram za
upravljanje na področju podnebnih 
sprememb, prilagajanje podnebnim 
spremembam in blažitev njihovih posledic;

Or. en
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Predlog spremembe 226
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 50 % za podprogram za prilagajanje 
podnebnim spremembam in blažitev 
njihovih posledic;

Or. it

Predlog spremembe 227
Younous Omarjee

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) 48,8 % za podprogram za 
prilagajanje podnebnim spremembam in 
blažitev njihovih posledic;

Or. fr

Predlog spremembe 228
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

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) 51,28 % za podprogram za
obnovljive vire energije, energijsko 
učinkovitost in skupnosti za trajnostno
energijo.

Or. en
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Predlog spremembe 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 50 % za podprogram za prehod na 
čisto energijo.

Or. it

Predlog spremembe 230
Younous Omarjee

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) 51,2 % za podprogram za prehod na 
čisto energijo.

Or. fr

Predlog spremembe 231
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vsaj 2 % skupnega financiranja 
programa LIFE je treba dodeliti najbolj 
oddaljenim regijam in vsaj 1 % najbolj 
oddaljenim francoskim regijam;

Or. fr

Predlog spremembe 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Predlog uredbe
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Člen 5 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vsaj 2 % skupnega financiranja 
programa LIFE je treba dodeliti najbolj 
oddaljenim regijam;

Or. en

Predlog spremembe 233
Soledad Cabezón Ruiz

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ne glede na odstavek 2 se vsaj 60 
% proračunskih sredstev za področje 
okolja iz odstavka 2(a) nameni za 
nepovratna sredstva za projekte, ki 
podpirajo podprogram za naravo in 
biotsko raznovrstnost iz odstavka 2(a)(1).

Or. en

Predlog spremembe 234
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaj 60 % proračunskih sredstev 
za področje okolja iz odstavka 2(a) se 
nameni za nepovratna sredstva za 
projekte, ki podpirajo podprogram za 
naravo in biotsko raznovrstnost iz 
odstavka 2(a)(1).

Or. en
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Predlog spremembe 235
Susanne Melior

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaj 61 % proračunskih sredstev, 
dodeljenih projektom, ki so podprti z 
nepovratnimi sredstvi za ukrepe s 
področja okolja, se nameni za projekte iz 
podprograma za naravo in biotsko 
raznovrstnost.

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 236
Benedek Jávor

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Znesek iz odstavka 1 se lahko 
uporabi za tehnično in upravno pomoč za 
izvajanje programa, npr. dejavnosti 
pripravljanja, spremljanja, kontrole, 
revizije in ocenjevanja, vključno s
korporativnimi informacijskotehnološkimi 
sistemi.

4. Znesek iz odstavka 1 se lahko 
uporabi za tehnično in upravno pomoč za 
izvajanje programa, npr. dejavnosti 
pripravljanja, spremljanja, kontrole, 
revizije in ocenjevanja, vključno s
sistemsko naknadno oceno dolgoročne 
trajnosti in ohranjanja rezultatov, 
doseženih s programom.

Or. en

Predlog spremembe 237
Arne Gericke

Predlog uredbe
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Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Znesek iz odstavka 1 se lahko 
uporabi za tehnično in upravno pomoč za 
izvajanje programa, npr. dejavnosti 
pripravljanja, spremljanja, kontrole,
revizije in ocenjevanja, vključno s 
korporativnimi informacijskotehnološkimi 
sistemi.

4. Znesek iz odstavka 1 se lahko 
uporabi za tehnično in upravno pomoč za 
izvajanje programa, npr. dejavnosti 
pripravljanja, spremljanja, kontrole, 
revizije, analize stroškov in koristi ter
ocenjevanja, vključno s korporativnimi 
informacijskotehnološkimi sistemi.

Or. en

Predlog spremembe 238
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 – uvodni del

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, izvajanju in 
vključevanju zakonodaje in politik Unije
na področju okolja, biotske raznovrstnosti
ali podnebja ali zadevne zakonodaje in 
politike Unije na področju obnovljivih 
virov energije in energijske učinkovitosti
za uresničevanje ciljev iz člena 3.Take 
dejavnosti lahko vključujejo:

Or. en

Predlog spremembe 239
Arne Gericke

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije in obveščanje, vključno 
z akcijami ozaveščanja. Finančna sredstva, 

(a) informacije in obveščanje, vključno 
z akcijami ozaveščanja. Finančna sredstva, 
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ki so v skladu s to uredbo dodeljena 
komunikacijskim dejavnostim, krijejo tudi
korporativno komuniciranje o političnih 
prednostnih nalogah Unije ter o izvajanju 
in stanju prenosa okoljske in podnebne 
zakonodaje ali zadevne zakonodaje Unije o 
čisti energiji;

ki so v skladu s to uredbo dodeljena 
komunikacijskim dejavnostim, krijejo 
korporativno komuniciranje o izvajanju in 
stanju prenosa okoljske in podnebne 
zakonodaje ali zadevne zakonodaje Unije o 
čisti energiji;

Or. en

Predlog spremembe 240
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije in obveščanje, vključno 
z akcijami ozaveščanja. Finančna sredstva, 
ki so v skladu s to uredbo dodeljena 
komunikacijskim dejavnostim, krijejo tudi 
korporativno komuniciranje o političnih 
prednostnih nalogah Unije ter o izvajanju 
in stanju prenosa okoljske in podnebne 
zakonodaje ali zadevne zakonodaje Unije o 
čisti energiji;

(a) informacije in obveščanje, vključno 
z akcijami ozaveščanja. Finančna sredstva, 
ki so v skladu s to uredbo dodeljena 
komunikacijskim dejavnostim, krijejo tudi 
korporativno komuniciranje o političnih 
prednostnih nalogah Unije ter o izvajanju 
in stanju prenosa okoljske in podnebne 
zakonodaje, zakonodaje na področju 
biotske raznovrstnosti ali zadevne 
zakonodaje Unije na področju obnovljivih 
virov energije in energijske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 241
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) krepitev zmogljivosti za izboljšanje 
upravljanja;



PE629.443v01-00 108/108 AM\1166178SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 242
Benedek Jávor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) delavnice, konference in sestanke; (d) delavnice, usposabljanja,
konference in sestanke;

Or. en
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