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*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
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***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu. 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in 
podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0385),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0249/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne [...],

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za proračun, Odbora za regionalni razvoj in Odbora za kmetijstvo in razvoj 
podeželja (A8-0000/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V prizadevanju za doseganje ciljev 
Unije, določenih v zakonodaji, politiki, 
načrtih in mednarodnih obveznostih na 
področju okolja, podnebja in s tem 
povezane čiste energije, bi moral program 
prispevati k prehodu na čisto, krožno, 
energijsko učinkovito, nizkoogljično
gospodarstvo, odporno proti podnebnim 
spremembam, k varovanju in izboljševanju 
kakovosti okolja ter k zaustavitvi in 

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

zaustavitvi in spremembi trenda izgube 
biotske raznovrstnosti, vključno prek 
podpore omrežja Natura 2000 in z bojem 
proti propadanju ekosistemov, in to z 
neposrednimi posegi ali s podpiranjem 
vključevanja navedenih ciljev v druge 
politike.

Or. en

Predlog spremembe 2

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, vključno s strategijo 
za biogospodarstvo.

(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, vključno s strategijo 
za biogospodarstvo, pa tudi izvajanje 
splošnih akcijskih programov za okoljsko 
in podnebno politiko, sprejetih v skladu s 
členom 192(3) PDEU, kot je 7. okoljski 
akcijski program20a.

__________________ __________________

11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015.

12 Okvir podnebne in energetske politike do 
leta 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

12 Okvir podnebne in energetske politike do 
leta 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

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

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

14 Čista energija za vse Evropejce, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Čista energija za vse Evropejce, 
COM(2016) 860, 30.11.2016.

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

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

16 Program „Čist zrak za Evropo“, 
COM(2013) 918.

16 Program „Čist zrak za Evropo“, 
COM(2013) 918.

17 Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

17 Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
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področju vodne politike (UL L 327, 
22.12.2000, str. 1).

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 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).

Or. en

Predlog spremembe 3

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 trajnostno, krožno,
energijsko učinkovito, nizkoemisijsko
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 okvira podnebne in energetske 
politike do leta 2030 in integriranih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtov držav članic ter k izvajanju
strategije Unije za podnebje in energijo do 
sredine stoletja in dolgoročno v skladu s 
ciljem razogljičenja iz Pariškega 
sporazuma. Program bi moral vključevati 
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za negativne posledice podnebnih 
sprememb.

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 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Prehod na čisto energijo je nujen 
prispevek za blažitev podnebnih 
sprememb, ki bo koristil tudi okolju. 
Ukrepi za krepitev zmogljivosti, ki 
podpirajo prehod na čisto energijo in se do 
leta 2020 financirajo v okviru 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 z nizkimi 
emisijami 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 za obnovljivo energijo in energetsko 
učinkovitost 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 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
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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 obnovljivo energijo 
in izboljšave energetske učinkovitosti tudi 
z uporabo finančnih instrumentov, ki so na 
voljo v okviru InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ukrep, ki je prejel prispevek iz 
programa, lahko prejme tudi prispevek iz 
katerega koli drugega programa Unije, če 
prispevka ne krijeta istih stroškov. Ukrepi, 
ki prejmejo kumulativno financiranje iz 
različnih programov Unije, se revidirajo
samo enkrat, revizija pa zajame vse 
vključene programe in njihova pravila, ki 
se uporabljajo.

(11) Ukrep, ki je prejel prispevek iz 
programa, lahko prejme tudi prispevek iz 
katerega koli drugega programa Unije, če 
prispevka ne krijeta istih stroškov. Ukrepi, 
ki prejmejo kumulativno financiranje iz 
različnih programov Unije, bi se morali 
revidirati samo enkrat, revizija pa zajame 
vse vključene programe in njihova pravila, 
ki se uporabljajo.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Najnovejši sveženj Unije o 
pregledu izvajanja okoljske politike21 kaže, 
da je potreben precejšen napredek za 
pospešitev izvajanja pravnega reda Unije 
na področju okolja ter okrepitev 
vključevanja okoljskih in podnebnih ciljev 
v druge politike. Zato bi moral program 
spodbujati doseganje potrebnega napredka 
z razvojem, preskušanjem in ponavljanjem 
novih pristopov; podpiranjem razvoja, 
spremljanja in pregleda politike; krepitvijo 
vključevanja zainteresiranih strani; 
vključitvijo naložb iz naložbenih 
programov Unije ali drugih finančnih virov 
ter podpiranjem ukrepov za premagovanje 
raznih ovir za učinkovito izvajanje ključnih 
načrtov, ki jih zahteva okoljska 
zakonodaja.

(12) Najnovejši sveženj Unije o 
pregledu izvajanja okoljske politike21 kaže, 
da je potreben precejšen napredek za 
pospešitev izvajanja pravnega reda Unije 
na področju okolja ter okrepitev 
vključevanja okoljskih 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; 
izboljšanjem upravljanja na področju 
okolja, podnebnih sprememb in 
povezanega prehoda na čisto energijo, 
vključno s krepitvijo vključevanja 
deležnikov; vključitvijo naložb iz 
naložbenih programov Unije ali drugih 
finančnih virov ter podpiranjem ukrepov za 
premagovanje raznih ovir za učinkovito 
izvajanje ključnih načrtov, ki jih zahteva 
okoljska zakonodaja.

__________________ __________________

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

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

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaustavitev in sprememba trenda (13) Zaustavitev in sprememba trenda 
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izgube biotske raznovrstnosti, tudi v 
vodnih ekosistemih, zahtevata podporo za 
razvoj, izvajanje, izvrševanje in oceno 
ustrezne zakonodaje in politike Unije, 
vključno s strategijo EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 202022, Direktivo 
Sveta 92/43/EGS23, Direktivo 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta24 in 
Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta25, zlasti z razvojem 
baze znanja za pripravo in izvajanje 
politike ter z razvojem, preskušanjem, 
prikazom in uporabo dobrih praks in 
najboljših rešitev v majhnem obsegu ali 
prilagojenih za posebne lokalne, regionalne 
ali nacionalne okvire, vključno z 
integriranimi pristopi za izvajanje 
prednostnih okvirov ukrepanja, 
pripravljenih na podlagi 
Direktive 92/43/EGS. Unija bi morala
spremljati svoje izdatke, povezane z 
biotsko raznovrstnostjo, da bi izpolnila
svoje obveznosti poročanja iz Konvencije o 
biološki raznovrstnosti. Izpolnjene bi 
morale biti tudi zahteve za spremljanje iz 
druge ustrezne zakonodaje Unije.

izgube biotske raznovrstnosti in 
propadanja ekosistemov, tudi v vodnih 
ekosistemih, zahtevata podporo za razvoj, 
izvajanje, izvrševanje in oceno ustrezne 
zakonodaje in politike Unije, vključno s 
strategijo EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 202022, Direktivo Sveta 92/43/EGS23, 
Direktivo 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta24 in Uredbo (EU) 
št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta25, zlasti z razvojem baze znanja za 
pripravo in izvajanje politike ter z 
razvojem, preskušanjem, prikazom in 
uporabo dobrih praks in najboljših rešitev v 
majhnem obsegu ali prilagojenih za 
posebne lokalne, regionalne ali nacionalne 
okvire, vključno z integriranimi pristopi za 
izvajanje prednostnih okvirov ukrepanja, 
pripravljenih na podlagi 
Direktive 92/43/EGS. Unija in države 
članice bi morale spremljati svoje izdatke, 
povezane z biotsko raznovrstnostjo, da bi 
izpolnile svoje obveznosti poročanja iz 
Konvencije o biološki raznovrstnosti. 
Izpolnjene bi morale biti tudi zahteve za 
spremljanje iz druge ustrezne zakonodaje 
Unije.

__________________ __________________

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

23 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

23 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

24 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

24 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

25 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 
o preprečevanju in obvladovanju vnosa in 
širjenja invazivnih tujerodnih vrst 
(UL L 317, 4.11.2014, str. 35).

25 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 
o preprečevanju in obvladovanju vnosa in 
širjenja invazivnih tujerodnih vrst 
(UL L 317, 4.11.2014, str. 35).

Or. en
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Predlog spremembe 9

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 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 za pomoč pri vključevanju
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.
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Or. en

Predlog spremembe 10

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 
in učinkovite rabe virov 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 uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki in izvajanje 
načrtov ravnanja z odpadki in 
preprečevanja nastajanja odpadkov. S 
podpiranjem izvajanja strategije za plastiko 
se lahko sprejmejo zlasti ukrepi za 
reševanje problema morskih odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 11

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 

(17) Dolgoročni cilj EU za politiko o 
zraku je doseči ravni kakovosti zraka, ki ne 
povzročajo pomembnih negativnih vplivov 
na zdravje ljudi in okolje niti ga ne 
ogrožajo. Ozaveščenost javnosti o 
onesnaženosti zraka je visoka, državljani 
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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.

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, 
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 12

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 javnosti in deležnikov, vključno z 
nevladnimi organizacijami. Zato je 
primerno, da program 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 
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ali podnebnih ukrepov, in da se 
nepovratna sredstva dodeljujejo na 
konkurenčen in pregleden način, da bi 
tovrstnim nevladnim organizacijam in 
omrežjem pomagali pri učinkovitem 
prispevanju k politiki Unije in pri 
povečevanju njihove zmogljivosti, da 
postanejo učinkovitejši partnerji.

Or. en

Predlog spremembe 13

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, izvajanje 
in učinkovito usklajevanje z okoljskim in 
podnebnim pravnim redom 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.

__________________ __________________

29 UL L 124, 17.5.2005, str. 4. 29 UL L 124, 17.5.2005, str. 4.

Or. en

Predlog spremembe 14

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, gospodarstvo z 
nizkimi 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, 
vključevanjem in opolnomočenjem 
usmerjevalcev mnenj ter preskušanjem 
novih metod za prilagajanje obstoječih 
procesov in poslovnega okolja. Da bi 
podprli prevzemanje trajnostnih rešitev na 
širšem trgu, bi bilo treba spodbujati 
sprejemanje v širši javnosti in vključevanje 
potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Uspeh strateških projektov za 
naravo in strateških vključenih projektov 
je odvisen od tesnega sodelovanja med 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi in nedržavnimi subjekti, 
povezanimi s programskimi cilji. Načela 
preglednosti in razkrivanja odločitev v 
zvezi z razvojem, izvajanjem, 
ocenjevanjem in spremljanjem projektov 
bi se zato morala uporabljati zlasti v 
primeru vključevanja ali v primeru, ko so 
vključeni viri financiranja.

Or. en
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Predlog spremembe 16

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

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36a) Da bi se zagotovilo, da sta pomoč 
iz programa in njegovo izvajanje skladna 
s politikami in prednostnimi nalogami 
Unije in da dopolnjujeta druge finančne 
instrumente Unije, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu 
s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme akte za dopolnitev 
te uredbe s sprejetjem večletnih delovnih 
programov. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri pripravljalnem delu ustrezno 
posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in 
da se ti posveti izvedejo v skladu z načeli iz 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje. Da bi zagotovili enakopravno 
sodelovanje pri pripravi delegiranih aktov, 
bi morala Evropski parlament in Svet 
prejeti vse dokumente sočasno s 
strokovnjaki iz držav članic, njunim 
strokovnjakom pa bi morali dovoliti 
sistematično udeležbo na sestankih 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 19

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 

(1) „strateški projekti za naravo“ 
pomeni projekte, ki podpirajo doseganje 
ciljev Unije na področju narave in biotske 
raznovrstnosti z izvajanjem usklajenih 
programov ukrepov, zlasti za vključevanje 
teh ciljev in prednostnih nalog v druge 
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nalog v druge politike in instrumente 
financiranja, vključno z usklajenim 
izvajanjem prednostnih okvirov ukrepanja, 
sprejetih v skladu z Direktivo 92/43/EGS;

politike in instrumente financiranja, 
vključno z usklajenim izvajanjem 
prednostnih okvirov ukrepanja, sprejetih v 
skladu z Direktivo 92/43/EGS;

Or. en

Predlog spremembe 20

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 gospodarstvo z nizkimi 
emisijami, odporno proti podnebnim 
spremembam, varovati in izboljšati
kakovost okolja ter ustaviti in preusmeriti
trend izgube biotske raznovrstnosti ter 
propadanja ekosistemov, s čimer prispeva 
k trajnostnemu razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 21

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, obnovljivo energijo in z 
izboljšanjem energetske učinkovitosti, in 
prispevati k uporabi dobrih praks v zvezi z 
naravo in biotsko raznovrstnostjo;

Or. en
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Predlog spremembe 22

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, učinkovitemu usklajevanju in 
izvrševanju zadevne zakonodaje in politik 
Unije, zlasti z izboljševanjem okoljskega 
in podnebnega upravljanja na vseh 
ravneh, vključno s krepitvijo zmogljivosti 
javnih in zasebnih subjektov ter 
vključevanjem civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) podpirati izvajanje splošnih 
okoljskih akcijskih programov Unije, ki so 
bili sprejeti v skladu s členom 192(3) 
PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 24

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
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Predlog spremembe 25

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 26

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 27

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 28

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a

Mednarodno sodelovanje

Med izvajanjem programa je sodelovanje 
z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami, njihovimi institucijami in 
organi mogoče, če je to potrebno za 
uresničevanje splošnih ciljev iz člena 3.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program se bo izvajal tako, da se zagotovi 
skladnost z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj, Evropskim socialnim 
skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
pomorstvo in ribištvo, programom Obzorje 
Evropa, instrumentom za povezovanje 
Evrope in skladom InvestEU, da se 
zagotovi sinergija, predvsem v sklopu 
strateških integriranih projektov in 
strateških projektov za naravo, ter se 
podpreta uporaba in ponavljanje rešitev, 
razvitih v okviru programa.

Komisija zagotovi skladno izvajanje 
programa ter povezanost in skladnost z 
Evropskim skladom za regionalni razvoj, 
Evropskim socialnim skladom, 
Kohezijskim skladom, Evropskim 
kmetijskim skladom za razvoj podeželja in 
Evropskim skladom za pomorstvo in 
ribištvo, programom Obzorje Evropa, 
instrumentom za povezovanje Evrope in 
skladom InvestEU, da se zagotovi 
sinergija, predvsem v sklopu strateških 
integriranih projektov in strateških 
projektov za naravo, ter se podpreta 
uporaba in ponavljanje rešitev, razvitih v 
okviru programa.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka a – točka 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) drugi tretji državi, navedeni v 
programu dela, pod pogoji iz odstavkov 4 
do 6;

(3) drugi tretji državi, navedeni v 
večletnih programih dela, pod pogoji iz 
odstavkov 4 do 6;

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila za dodelitev se določijo v razpisih 
za zbiranje predlogov, pri čemer se 
upošteva naslednje:

Merila za dodelitev se določijo v večletnih 
programih dela in razpisih za zbiranje 
predlogov, pri čemer se upošteva 
naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti, financirani s programom, 
ne smejo ogrožati okoljskih in podnebnih 
ciljev programa ali zadevnih ciljev 
programa s področja čiste energije, po 
možnosti pa naj spodbujajo uporabo 
zelenih javnih naročil;

(a) projekti, financirani s programom, 
prispevajo k doseganju okoljskih in 
podnebnih ciljev programa ali zadevnih 
ciljev s področja čiste energije, določenih v 
členu 3, ne smejo ogrožati nobenega od 
teh ciljev in spodbujajo uporabo zelenih 
javnih naročil;

Or. en
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Predlog spremembe 33

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) projekti zagotavljajo stroškovno 
učinkovit pristop ter so tehnično in 
finančno usklajeni;

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) prednost imajo projekti z največjim 
morebitnim političnim vplivom na 
doseganje ciljev, določenih v členu 3;

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prednost imajo projekti, ki imajo 
največ možnosti, da bodo ponovljeni in da 
jih bo prevzel javni ali zasebni sektor ali da 
bodo pritegnili največ naložb ali finančnih 
sredstev (katalitični potencial);

(c) projekti, ki imajo največ možnosti, 
da bodo ponovljeni in da jih bo prevzel 
javni ali zasebni sektor ali da bodo 
pritegnili največ naložb ali finančnih 
sredstev (katalitični potencial), pri 
vrednotenju dobijo dodatne točke;

Or. en
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrep, ki je prejel prispevek iz 
drugega programa Unije, lahko prejme 
prispevek tudi v okviru tega programa, če 
prispevki ne krijejo istih stroškov. Pravila 
vsakega programa Unije, ki prispeva, se 
uporabljajo za njegov ustrezen prispevek k 
ukrepu. Kumulativno financiranje ne 
presega celotnih upravičenih stroškov 
ukrepa, podpora različnih programov Unije 
pa se lahko izračuna na podlagi 
sorazmernega plačila v skladu z 
dokumenti, ki določajo pogoje za podporo.

1. Ukrep, ki je prejel prispevek iz 
drugega programa Unije, lahko prejme 
prispevek tudi v okviru tega programa, če 
prispevki ne krijejo istih stroškov. Da bi 
bili ukrepi, financirani z drugimi 
programi Unije, upravičeni do prispevkov 
v skladu s programom, ne smejo ogrožati 
okoljskih ali podnebnih ciljev, določenih v 
členu 3. Pravila vsakega programa Unije, 
ki prispeva, se uporabljajo za njegov 
ustrezni prispevek k ukrepu. Kumulativno 
financiranje ne presega celotnih 
upravičenih stroškov ukrepa, podpora 
različnih programov Unije pa se lahko 
izračuna na podlagi sorazmernega plačila v 
skladu z dokumenti, ki določajo pogoje za 
podporo.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delovni program Večletni delovni program

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Program se bo izvajal z vsaj dvema 1. Program se bo izvajal z vsaj dvema 
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večletnima delovnima programoma iz 
člena 110 finančne uredbe. V delovnih 
programih se po potrebi določi skupni 
znesek, namenjen za operacije mešanega 
financiranja.

večletnima delovnima programoma iz 
člena 110 finančne uredbe. Na Komisijo se 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 21 za 
dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo teh 
večletnih delovnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) najnižje in najvišje stopnje 
sofinanciranja, različno razporejene med 
podprogrami, določenimi v členu 4;

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) najvišji znesek, rezerviran za 
operacije mešanega financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) okvirne časovne razporede za 
javne razpise v obdobju večletnega 
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delovnega programa;

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) tehnično metodologijo za postopek 
izbire projektov in elemente meril za 
dodelitev, kot so določena v členu 13.

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Prvi večletni delovni program traja 
štiri leta, drugi pa tri leta.

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Komisija zagotovi, da se 
neporabljena sredstva v posameznem 
javnem razpisu prerazporedijo med 
različne vrste ukrepov iz člena 10(2).

Or. en
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Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Komisija pri razvoju večletnih 
delovnih programov zagotovi posvetovanje 
z deležniki.

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena programa se izvede, 
ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju 
programa, vendar najpozneje v štirih letih
od začetka izvajanja programa.

2. Vmesna ocena vesoljskega 
programa se opravi, ko je na voljo dovolj 
informacij o njegovem izvajanju, vendar 
najpozneje tri leta po začetku njegovega 
izvajanja.

Ocenjevanje zajema naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kvalitativne in kvantitativne vidike 
izvajanja,

Or. en
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) učinkovitost porabe sredstev,

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) doseganje ciljev vseh ukrepov, če 
je mogoče na ravni rezultatov in vplivov,

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dejanski ali pričakovani uspeh 
projektov pri doseganju učinka vzvoda v 
zvezi z drugimi sredstvi Unije ob 
upoštevanju zlasti koristi povečane 
skladnosti z drugimi finančnimi 
instrumenti Unije,

Or. en

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka e (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) obseg, v katerem so dosežene 
sinergije med cilji in njihovim 
dopolnjevanjem z drugimi pomembnimi 
programi Unije,

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) dodano vrednost Unije in 
dolgoročni vpliv programa za sprejetje 
odločitve o obnovi, spremembi ali 
opustitvi ukrepov,

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) obseg, v katerem so vključeni 
deležniki,

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka h (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) kvantitativno in kvalitativno 
analizo prispevkov programa k stanju 
ohranjenosti habitatov in vrst, navedenih 
v skladu z 
direktivama 92/43/EGS in 2009/147/ES,

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob koncu izvajanja programa, 
vendar ne pozneje kot v štirih letih po 
končanem obdobju iz drugega odstavka 
člena 1, Komisija opravi končno oceno 
programa.

3. Ob koncu izvajanja programa, 
vendar ne pozneje kot v štirih letih po 
končanem obdobju iz drugega odstavka 
člena 1, Komisija opravi končno oceno 
programa in jo dopolni z zunanjim in 
neodvisnim naknadnim poročilom o 
oceni, ki zajema izvajanje in rezultate 
programa.

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sklepne ugotovitve teh 
ocen skupaj s svojimi pripombami predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.

4. (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en
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Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 
potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost 
financiranja Unije (zlasti pri promoviranju 
projektov in njihovih rezultatov) z 
zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in 
sorazmernih ciljno usmerjenih informacij 
različnemu občinstvu, vključno z mediji in 
javnostjo.

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 
potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost 
financiranja Unije (zlasti pri promoviranju 
projektov in njihovih rezultatov) z 
zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in 
sorazmernih ciljno usmerjenih informacij 
različnemu občinstvu, vključno z mediji in 
javnostjo. V ta namen prejemniki 
uporabljajo logotip programa, kot je 
prikazan v Prilogi IIa, za vse dejavnosti 
sporočanja, ta logotip pa se pojavi na 
oglasnih deskah na strateških mestih, 
opaznih javnosti. Vse trajno blago, 
pridobljeno v programu LIFE, nosi 
logotip programa, razen če Komisija 
odloči drugače.

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vrnjena sredstva iz finančnih 
instrumentov, vzpostavljenih z Uredbo 
(EU) št. 1293/2013, se lahko vložijo v 
finančne instrumente, vzpostavljene v 
okviru [sklada InvestEU].

4. Vrnjena sredstva iz finančnih 
instrumentov, vzpostavljenih z Uredbo 
(EU) št. 1293/2013, se lahko 
prerazporedijo med ukrepe v okviru tega 
programa.

Or. en

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2.1 – alinea 2 – podalinea 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- Učinkovita raba virov

Or. en

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Varstvo okolja ne predstavlja ovire za gospodarsko rast in zaposlovanje. Prav nasprotno, 
zaustavitev in sprememba trenda izgube biotske raznovrstnosti, razogljičenje in prehod na 
krožno gospodarstvo so bistveni za dolgoročno družbeno-gospodarsko blaginjo in globalno 
konkurenčnost. Kot so ponovile institucije, bi morala imeti EU v svetu vodilno mesto na 
področju trajnostne gospodarske rasti in zaposlovanja. Kljub temu je treba storiti več.

Ustrezno izvajanje okoljske in podnebne zakonodaje in politike EU, skupaj s potrebnimi
sredstvi je nujno za izpolnjevanje najpomembnejših okoljskih in podnebnih ciljev in 
mednarodnih zavez EU in držav članic. Ključna zahteva, postavljena Evropskemu parlamentu, 
je bila zagotoviti zadostno stopnjo financiranja za večletni finančni okvir za leta 2021–2027 in 
poskrbeti, da bodo proračunska sredstva bolj osredotočena na področja, ki jasno kažejo 
evropsko dodano vrednost in spodbujajo trajnostno gospodarsko rast. Toda sredstva proračuna 
EU so omejena, in države članice morajo prav tako zagotoviti zadostna nacionalna sredstva za 
izpolnjevanje ciljev, ki jih določi EU. 

Ker je edini program namenjen posebej okoljskim in podnebnim ukrepom, je LIFE še vedno 
ključen, uspešen in učinkovit finančni instrument za pomoč, ki prispeva k doseganju ciljev EU. 
Podvojitev finančnih sredstev za program LIFE je zato nujna in upravičena, kot je ponovno 
poudaril Evropski parlament. Glede na to, da obstaja več drugih finančnih sredstev za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, je primerno, da dodatna sredstva sorazmerno 
dopolnjujejo okoljski portfelj znotraj sredstev. 

Glede na obseg predlaganih finančnih sredstev programa LIFE ne gre pričakovati, da bodo 
zadostovala za doseganje najpomembnejših okoljskih in podnebnih ciljev EU. Za nadomestitev 
skromnih proračunskih sredstev se pričakuje, da bo LIFE olajšal vključevanje, zlasti v večje 
programe EU za financiranje. Medtem ko bo izboljšan pristop k vključevanju nedvomno 
prinesel koristi, pa je nujno, da je na voljo dovolj preglednosti, spremljanja in ocenjevanja za 
programe, za katere naj bi bil LIFE katalizator za vključevanje. Strogo upoštevanje in večja 
skladnost v vseh sinergijskih proračunskih programih in političnih področjih EU bo potrebna 
za zagotavljanje, da bodo izdatki uspešno dosegli cilje, določene v programu LIFE. 

Ustreznost in kakovost

Načrtovanje proračuna na podlagi uspešnosti in poudarek na kakovosti in ustreznosti bi morala 
igrati osrednjo vlogo v vsakem javnem financiranju. Nacionalne dodelitve so se izkazale za 
neuspešne in postopno opuščanje tovrstnih dodelitev v obstoječem programu LIFE predstavlja 
dobrodošel razvoj, ki ustreza zahtevam Parlamenta. Pomembno je opozoriti, da bo poudarek na 
ustreznosti zagotovil, da bodo sredstva EU usmerjena v najpomembnejše cilje EU namesto v 
različne nacionalne prednostne naloge. Z vnovičnim premikom prednostnih nalog programa 
LIFE in financiranja na nacionalno raven se ne bi zmanjšalo breme davkoplačevalcev in 
potrošnikov, niti ne bi bili doseženi boljši rezultati, temveč bi to oviralo uspešnost in 
učinkovitost programa. 

Centralizacija upravljanja in ciljnega vodenja bo pomagala ustvariti enake pogoje in dvigniti 
standard in povečati splošno dodano vrednost predlogov in projektov. Komisija je storila 
pozitivne korake v zvezi z razvojem nacionalnih kontaktnih točk in omrežij. Pomembno je 
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opozoriti, da to ne bi smelo pripeljati do znižanja standardov za merila za dodelitev. Za 
doseganje ciljev programa LIFE je potrebna horizontalna uporaba jasno opredeljenih meril. 

Vzpostavljanje ravnovesja med prožnostjo in odgovornostjo 

Komisija je storila pomembne korake pri strnitvi pravnega besedila in racionalizaciji postopka 
odločanja. Čeprav je to pohvalno, pa ne sme povzročiti pravne negotovosti za obstoječe ukrepe 
in ukrepe financiranja. Strateška prožnost in prilagodljivost bosta programu LIFE omogočili 
izpolnjevanje najnujnejših prednostnih nalog. Dodan poudarek na teh elementih v večletnih 
delovnih programih je pozitiven korak; kljub temu pa sta jasnost in stabilnost osrednjega 
pomena za učinkovito in uspešno delovanje slehernega proračunskega programa. Neomejena 
svoboda zaradi učinkovitosti ne sme škoditi doseganju ciljev programa LIFE in 
najpomembnejšim ciljem EU. Zato je primerno, da se večletni delovni programi izvajajo prek 
delegiranih aktov, s čimer se zagotavlja medinstitucionalno vključevanje in pritegnitev 
deležnikov ter demokratična odgovornost. 

V oceni učinka je navedeno, da pravna podlaga ne posega v posamezne stopnje financiranja ob 
upoštevanju spreminjajočih se potreb in zahtev. Z določitvijo najnižjih in najvišjih stopenj 
sofinanciranja, ki so različne za podprograme in ukrepe, potencialni prosilci in projekti uživajo 
stabilnost, medtem ko je za obravnavo posameznih zahtev in okoliščin dovoljena prožnost in 
prilagodljivost. 

Okolje 

LIFE je pomembna gonilna sila in katalizator za ohranjanje narave v EU, zlasti za izvajanje 
direktiv o pticah in habitatih in prek upravljanja omrežja Natura 2000. Biotska raznovrstnost in 
zdravi ekosistemi so prav tako nujni za rast, delovna mesta in gospodarstvo. Po ocenah je 
4,4 milijone delovnih mest neposredno odvisnih od zdravih ekosistemov v Evropi, omrežje 
Natura 2000 pa prispeva med 1,7 in 2,5 % BDP EU z zagotavljanjem ekosistemskih storitev, 
kot so skladiščenje ogljika, čiščenje vode, opraševanje in turizem. Kljub temu pa cilji EU 2020 
za biotsko raznovrstnost in cilji za biotsko raznovrstnost iz Aičija ne bodo izpolnjeni, če se bo 
nadaljevala izguba biotske raznovrstnosti. Da bi pospešila svoja prizadevanja, se mora EU 
zavezati takojšnjim, znatnim in dodatnim prizadevanjem za ohranjanje narave.

V oceni učinka je navedeno, da se varstvo biotske raznovrstnosti in ekosistemov najbolje 
dosegalo s ciljnim pristopom na podlagi financiranja malih projektov v primerjavi z večjim, 
splošnejšim skladom za biotsko raznovrstnost. Povečana sredstva bi povečala doseganje in 
učinek tovrstnih ciljnih projektov, obenem pa prispevala k vključevalnim in katalitičnim 
učinkom. V tem obsegu je pomembno zagotoviti preglednost, odgovornost in učinkovitost. 
Evropski parlament je poudaril, da morajo EU, zlasti pa države članice zagotoviti jasne, 
kvantitativne, merljive cilje s kazalniki uspešnosti, instrumenti spremljanja, postopki prevzema 
obveznosti in mehanizmi pregleda in poročanja. 

Podnebje in prehod na čisto energijo

Podnebni in energetski cilji Unije 2030, njena strategija za razogljičenje do sredine stoletja in 
dolgoročno ter njene zaveze v okviru Pariškega sporazuma morajo biti usklajeni z ustreznimi 
politikami in finančnimi sredstvi. V obstoječem večletnem finančnem okviru EU ni izpolnila 
svojega cilja porabe, povezanega s podnebjem. Poleg podnebnih koristi bodo s prehodom na 
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čisto energijo ustvarjena delovna mesta, spodbujena bo rast in izboljšana energetska varnost. 
Evropski parlament je poudaril, da je zato treba v večletnem finančnem okviru za leta 2021–
2027 nujno povečati porabo, povezano s podnebjem, za najmanj 30 %. 

Cilj razogljičenja Pariškega sporazuma zahteva hiter prehod k čisti strategiji za energijo z 
nizkimi emisijami. Pomemben delež predlaganega povečanja v programu LIFE je bil usmerjen 
v novi podprogram za prehod na čisto energijo. To je zaradi posebnega delovanja programa 
LIFE mogoče obravnavati kot naravni razvoj; čeprav je pomembno poudariti, da bi bilo treba 
porabo programa LIFE uporabiti le za spodbujanje razvoja in sprejemanje projektov 
obnovljivih virov energije in projektov za energetsko učinkovitost. 
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