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Predlog spremembe 1 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski 

uniji (PEU), zlasti njenega člena 3, in 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(PDEU), zlasti njenih členov 4, 11, 174 do 

178, 191 in 349, 

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski 

uniji (PEU), zlasti njenega člena 3, in 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(PDEU), zlasti njenih členov 4, 11, 174 do 

178, 191 in 349, 

Or. hr 

 

Predlog spremembe  2 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 11 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju sporočila Komisije 

z dne 16. januarja 2018 o okviru za 

spremljanje krožnega gospodarstva 

(COM(2018)0029), 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so lokalne in regionalne oblasti 

na čelu prehoda na krožno gospodarstvo in 

ker je njihov prispevek ključnega pomena 

za doseganje tega prehoda; 

A. ker so lokalne in regionalne oblasti 

na čelu prehoda na krožno gospodarstvo in 

ker je za uresničitev tega prehoda 

ključnega pomena evropski model 

upravljanja na več ravneh, ki temelji na 
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dejavnem in konstruktivnem sodelovanju 

med različnimi ravnmi upravljanja in 

deležniki; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so lokalne in regionalne oblasti 

na čelu prehoda na krožno gospodarstvo in 

ker je njihov prispevek ključnega pomena 

za doseganje tega prehoda; 

A. ker so lokalne in regionalne oblasti 

na čelu prehoda na krožno gospodarstvo in 

ker je njihov prispevek ključnega pomena 

za doseganje tega prehoda, skupaj z 

ustreznim informiranjem in aktivnim 

vključevanjem državljanov; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  5 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so lokalne in regionalne oblasti 

na čelu prehoda na krožno gospodarstvo in 

ker je njihov prispevek ključnega pomena 

za doseganje tega prehoda; 

A. ker so lokalne in regionalne oblasti, 

ki so glavne akterke za učinkovito 

izvajanje kohezijske politike, tudi na čelu 

prehoda na krožno gospodarstvo in ker je 

njihov prispevek ključnega pomena za 

doseganje tega prehoda; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so lokalne in regionalne oblasti 

na čelu prehoda na krožno gospodarstvo in 

ker je njihov prispevek ključnega pomena 

za doseganje tega prehoda; 

A. ker so lokalne in regionalne oblasti 

najbolje seznanjene z lokalnimi in 

regionalnimi vprašanji ter so na čelu 

prehoda na krožno gospodarstvo in ker je 

njihov prispevek ključnega pomena za 

doseganje tega prehoda; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  7 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker mesta zavzemajo le 3 % 

zemeljske površine, vendar v njih živi več 

kot polovica svetovnega prebivalstva, 

poleg tega mesta porabijo več kot 75 % 

svetovnih virov in ustvarijo 60–80 % 

emisij toplogrednih plinov in ker se bo do 

leta 2050 v mesta preselilo 70 % 

svetovnega prebivalstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Raffaele Fitto 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je prehod na močnejše, bolj 

krožno gospodarstvo za vse regije izziv, 

B. ker je prehod na močnejše, bolj 

krožno gospodarstvo velika priložnost za 

EU, njene države članice in njene 
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obenem pa jim ponuja ključne priložnosti; državljane, da se evropsko gospodarstvo 

posodobi in bolj usmeri v trajnost; je 

predvsem izziv in priložnost za vse 

evropske regije in lokalne oblasti, ki so 

oblika oblasti, najbližja lokalnim 

skupnostim; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  9 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je prehod na močnejše, bolj 

krožno gospodarstvo za vse regije izziv, 

obenem pa jim ponuja ključne priložnosti; 

B. ker je prehod na močnejše, bolj 

krožno gospodarstvo za vse regije izziv, 

obenem pa jim ponuja ključne priložnosti, 

poleg tega se je mogoče z oblikovanjem 

modela, ki bi združeval uspešni 

gospodarski razvoj in trajnostne cilje, 

spopasti s temi izzivi in je mogoče regijam 

pomagati ustvariti novo industrijo, 

preoblikovati že uveljavljene sektorje in 

uveljaviti dragocene nove proizvodne 

verige; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je prehod na močnejše, bolj 

krožno gospodarstvo za vse regije izziv, 

obenem pa jim ponuja ključne priložnosti; 

B. ker je prehod na močnejše, bolj 

krožno gospodarstvo za vse regije izziv, 

obenem pa jim ponuja ključne priložnosti 

za izboljšanje trgovinske bilance in 

industrijske konkurenčnosti ter 
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ustvarjanje novih delovnih mest; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  11 

Michela Giuffrida 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je prehod na močnejše, bolj 

krožno gospodarstvo za vse regije izziv, 

obenem pa jim ponuja ključne priložnosti; 

B. ker je prehod na močnejše, bolj 

krožno gospodarstvo za vse regije izziv, 

obenem pa jim ponuja ključne priložnosti, 

saj prispeva k vzpostavitvi novega 

poslovnega modela za izboljšanje 

produktivnosti ter za potrošniške modele; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  12 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je prehod na močnejše, bolj 

krožno gospodarstvo za vse regije izziv, 

obenem pa jim ponuja ključne priložnosti; 

B. ker je prehod na močnejše, bolj 

krožno gospodarstvo za vse regije izziv, 

obenem pa jim ponuja ključne priložnosti 

in možnosti za razvoj in rast, zlasti kar 

zadeva ustvarjanje novih delovnih mest; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  13 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker se v EU trenutno približno 60 

% odpadkov ne reciklira in ker je mogoče 

s preučitvijo in uvedbo novih poslovnih 

konceptov krožnega gospodarstva ustvariti 

velike stroškovne ugodnosti in poslovne 

priložnosti v korist malih in srednjih 

podjetij v EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Michela Giuffrida 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker je za doseganje ciljev pariškega 

sporazuma nujen prehod na bolj krožno 

gospodarstvo; 

C. ker je za doseganje ciljev pariškega 

sporazuma nujen prehod na bolj krožno 

gospodarstvo, kar bo bistveno prispevalo k 

razvoju poslovnega modela, ki ne bo 

stremel le k dobičku, ampak tudi 

k ohranjanju okolja; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  15 

Maria Spiraki (Maria Spyraki) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker je za doseganje ciljev pariškega 

sporazuma nujen prehod na bolj krožno 

gospodarstvo; 

C. ker doseganje ciljev pariškega 

sporazuma zahteva prehod na bolj krožno 

gospodarstvo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  16 

Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker kohezijska politika poleg 

naložbenih priložnosti iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov (skladi 

ESI) v odziv na lokalne potrebe ponuja tudi 

integrirani okvir politike, ki regijam 

pomaga pri spopadanju z več izzivi za 

njihov razvoj, vključno s podporo za 

učinkovito rabo virov in trajnostni razvoj, 

pa tudi za teritorialno sodelovanje in 

krepitev zmogljivosti; 

D. ker kohezijska politika poleg 

naložbenih priložnosti iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov (skladi 

ESI) v odziv na lokalne potrebe ponuja tudi 

integrirani okvir politike, ki regijam 

pomaga pri spopadanju z več izzivi za 

njihov razvoj, vključno s podporo za 

učinkovito rabo virov in trajnostni razvoj, 

pa tudi za teritorialno sodelovanje in 

krepitev zmogljivosti ter privabljanje in 

spodbujanje zasebnih naložb; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker kohezijska politika poleg 

naložbenih priložnosti iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov (skladi 

ESI) v odziv na lokalne potrebe ponuja tudi 

integrirani okvir politike, ki regijam 

pomaga pri spopadanju z več izzivi za 

njihov razvoj, vključno s podporo za 

učinkovito rabo virov in trajnostni razvoj, 

pa tudi za teritorialno sodelovanje in 

krepitev zmogljivosti; 

D. ker kohezijska politika poleg 

naložbenih priložnosti iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov (skladi 

ESI) v odziv na regionalne in lokalne 

potrebe ponuja tudi integrirani okvir 

politike, ki zmanjšuje razlike v razvoju 

med evropskimi regijami ter jim pomaga 

pri spopadanju z več izzivi za njihov 

razvoj, vključno s podporo za učinkovito 

rabo virov in trajnostni razvoj, pa tudi za 

teritorialno sodelovanje in krepitev 

zmogljivosti; 

Or. hr 
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Predlog spremembe  18 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker kohezijska politika poleg 

naložbenih priložnosti iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov (skladi 

ESI) v odziv na lokalne potrebe ponuja tudi 

integrirani okvir politike, ki regijam 

pomaga pri spopadanju z več izzivi za 

njihov razvoj, vključno s podporo za 

učinkovito rabo virov in trajnostni razvoj, 

pa tudi za teritorialno sodelovanje in 

krepitev zmogljivosti; 

D. ker kohezijska politika poleg 

naložbenih priložnosti iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov (skladi 

ESI) v odziv na lokalne in regionalne 

potrebe ponuja tudi integrirani okvir 

politike, ki regijam pomaga pri spopadanju 

z več izzivi za njihov razvoj, vključno s 

podporo za učinkovito rabo virov in 

trajnostni razvoj, pa tudi za teritorialno 

sodelovanje in krepitev zmogljivosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker je v programskem obdobju 

2014–2020 za ravnanje z odpadki v 

strukturnih skladih na voljo 5,5 milijarde 

EUR, poleg tega pa velika pomoč za 

prehod na krožno gospodarstvo prihaja 

tudi od drugih programov, kot so LIFE, 

COSME in Obzorje 2020; ker je sinergija 

med navedenimi instrumenti bistvenega 

pomena, če se želi uresničiti akcijski načrt 

Komisije za krožno gospodarstvo; 

Or. it 
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Predlog spremembe  20 

Michela Giuffrida 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker v veljavnem zakonodajnem 

okviru za kohezijsko politiko prehod na 

krožno gospodarstvo med cilji ni omenjen 

in ker je trajnostni razvoj horizontalno 

načelo za uporabo skladov ESI, kot je 

opredeljeno v členu 8 in v skupnem 

strateškem okviru (Priloga I) uredbe o 

skupnih določbah; 

E. ker v veljavnem zakonodajnem 

okviru za kohezijsko politiko prehod na 

krožno gospodarstvo med cilji ni omenjen 

in ker je trajnostni razvoj horizontalno 

načelo za uporabo skladov ESI, kot je 

opredeljeno v členu 8 in v skupnem 

strateškem okviru (Priloga I) uredbe o 

skupnih določbah, ki bo okrepilo povezavo 

med sedanjimi instrumenti, ki so 

namenjeni projektom, osredotočenim 

na krožno gospodarstvo; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  21 

Victor Boştinaru 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker v veljavnem zakonodajnem 

okviru za kohezijsko politiko prehod na 

krožno gospodarstvo med cilji ni omenjen 

in ker je trajnostni razvoj horizontalno 

načelo za uporabo skladov ESI, kot je 

opredeljeno v členu 8 in v skupnem 

strateškem okviru (Priloga I) uredbe o 

skupnih določbah; 

E. ker v veljavnem zakonodajnem 

okviru za kohezijsko politiko prehod na 

krožno gospodarstvo med cilji ni omenjen 

in ker je trajnostni razvoj horizontalno 

načelo za uporabo skladov ESI, kot je 

opredeljeno v členu 8 uredbe o skupnih 

določbah in v skupnem strateškem okviru 

(Priloga I); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

Franc Bogovič 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker morajo biti ukrepi, ki prejemajo 

podporo iz skladov ESI, v skladu s členom 

6 uredbe o skupnih določbah skladni z 

veljavno zakonodajo Unije in nacionalno 

zakonodajo, povezano z uporabo 

zakonodaje Unije, vključno z okoljsko 

zakonodajo; 

G. ker morajo biti ukrepi, ki prejemajo 

podporo iz skladov ESI, v skladu s členom 

6 uredbe o skupnih določbah skladni z 

veljavno zakonodajo Unije in nacionalno 

zakonodajo, povezano z uporabo 

zakonodaje Unije, zlasti z okoljsko 

zakonodajo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ga. ker je eden od ciljev krožnega 

gospodarstva zmanjšanje odpadkov na 

odlagališčih, poleg tega pa je absolutna 

prednostna naloga zavarovati in očistiti 

zakonita in nezakonita odlagališča na 

ozemlju držav članic; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  24 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ga. ker je Kitajska 1. januarja 2018 

prepovedala uvoz odpadne plastike in 

nesortiranega papirja, kar za Unijo 

ustvarja izziv glede recikliranja, s katerim 

se bo treba spopasti na regionalni in 
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lokalni ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek –1 (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 -1. pozdravlja prizadevanja Komisije v 

podporo krožnemu gospodarstvu v okviru 

kohezijske politike, zlasti z ozaveščanjem, 

da bi državam članicam in regijam 

pomagala pri črpanju sredstev za krožno 

gospodarstvo iz skladov kohezijske 

politike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek -1 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 -1a. pozdravlja, da je Evropska 

investicijska banka za sofinanciranje 

projektov krožnega gospodarstva v 

zadnjih petih letih zagotovila približno 2,4 

milijarde EUR; poudarja, da so potrebe za 

posojila precej večje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  27 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 
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Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da podpora EU za 

inovacije, mala in srednja podjetja, 

nizkoogljično gospodarstvo in varstvo 

okolja za obdobje 2014–2020 po podatkih 

iz poročila Komisije o izvajanju akcijskega 

načrta za krožno gospodarstvo znaša 150 

milijard EUR in da veliko teh področij 

prispeva k doseganju krožnega 

gospodarstva; 

1. ugotavlja, da podpora EU za 

inovacije, mala in srednja podjetja, 

nizkoogljično gospodarstvo in varstvo 

okolja za obdobje 2014–2020 po podatkih 

iz poročila Komisije o izvajanju akcijskega 

načrta za krožno gospodarstvo znaša 

150 milijard EUR in da veliko teh področij 

prispeva k doseganju krožnega 

gospodarstva; poudarja, da krožno 

gospodarstvo poleg ravnanja z odpadki in 

varstva okolja vključuje tudi korenito 

preoblikovanje delovanja gospodarstva, 

tako da postane cilj kohezijske politike po 

letu 2020; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  28 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. upa, da bo v naslednjem 

programskem obdobju 2021–2017 

poseben tematski cilj namenjen krožnemu 

gospodarstvu, da postane jasno, kako 

nujno je drastično zmanjšanje odpadkov s 

pomočjo ponovne uporabe in recikliranja 

proizvodov, da bi se dosegli cilji 

ekonomske, socialne in teritorialne 

kohezije, ki jih določata Pogodbi; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  29 

Davor Škrlec 
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Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. ugotavlja, da je iz analize izidov 

pogajanj v zvezi z operativnimi programi v 

okviru partnerskih sporazumov in 

Evropskega socialnega sklada za sedanje 

programsko obdobje razvidno, da so se 

sredstva Evropskega socialnega sklada 

uporabila v podporo dejavnosti za uvedbo 

bolj zelenih modelov organizacije dela in 

dejavnosti v zeleni sektor; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  30 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. obžaluje, da v sedanjem okviru 

politike ni mogoče zajeti polnega prispevka 

kohezijske politike h krožnemu 

gospodarstvu, kar je poudarjeno v študiji, 

ki jo je naročila Komisija; v zvezi s tem 

ugotavlja, da opredelitev sedanjih kategorij 

področja posredovanja, ki se uporabljajo za 

dodeljevanje finančnih sredstev, krožnega 

gospodarstva kot takega ne zajema; 

2. obžaluje, da v sedanjem okviru 

politike ni mogoče zajeti polnega prispevka 

kohezijske politike h krožnemu 

gospodarstvu, kar je poudarjeno v študiji, 

ki jo je naročila Komisija; z 

nezadovoljstvom ugotavlja, da krožnega 

gospodarstva ni v sedanjem večletnem 

finančnem okviru, kjer bi ga bilo treba 

okrepiti prek kohezijske politike; v zvezi s 

tem ugotavlja, da opredelitev sedanjih 

kategorij področja posredovanja, ki se 

uporabljajo za dodeljevanje finančnih 

sredstev, krožnega gospodarstva kot takega 

ne zajema; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  31 
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Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. obžaluje, da v sedanjem okviru 

politike ni mogoče zajeti polnega prispevka 

kohezijske politike h krožnemu 

gospodarstvu, kar je poudarjeno v študiji, 

ki jo je naročila Komisija; v zvezi s tem 

ugotavlja, da opredelitev sedanjih kategorij 

področja posredovanja, ki se uporabljajo za 

dodeljevanje finančnih sredstev, krožnega 

gospodarstva kot takega ne zajema; 

2. ugotavlja, da v sedanjem okviru 

politike ni mogoče zajeti polnega prispevka 

kohezijske politike h krožnemu 

gospodarstvu, kar je poudarjeno v študiji, 

ki jo je naročila Komisija; v zvezi s tem 

poudarja, da opredelitev sedanjih kategorij 

področja posredovanja, ki se uporabljajo za 

dodeljevanje finančnih sredstev, krožnega 

gospodarstva kot takega ne zajema; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  32 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. poziva Komisijo k izrednim 

ukrepom za očiščenje območij, kjer so bili 

nezakonito zliti in zakopani nevarni 

odpadki, ki ogrožajo zdravje, dobro 

počutje ter ekonomski in socialni 

položaj lokalnega prebivalstva (na primer 

tako imenovana „dežela ognjev“ v deželi 

Kampanji); 

Or. it 

 

Predlog spremembe  33 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. poudarja vlogo okvirnega 

programa za raziskave in inovacije 

Obzorje 2020 in programa LIFE 2014–

2020 pri financiranju inovativnih 

projektov in podpori za zmanjševanje 

odpadkov, recikliranje in projekte 

ponovne uporabe, ki so pomembni za 

krožno gospodarstvo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  34 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da je več regij uporabilo 

svoje strategije za pametno specializacijo 

za določitev prednostnih nalog, povezanih 

s krožnim gospodarstvom, in svoje naložbe 

v raziskave in inovacije prek kohezijske 

politike usmerjajo k temu cilju; 

3. ugotavlja, da je več regij uporabilo 

svoje strategije za pametno specializacijo 

za določitev prednostnih nalog, povezanih 

s krožnim gospodarstvom, in svoje naložbe 

v raziskave in inovacije prek kohezijske 

politike usmerjajo k temu cilju; poziva 

regionalne organe, naj si prizadevajo za 

izvajanje teh strategij za pametno 

specializacijo; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  35 

Michela Giuffrida 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da je več regij uporabilo 

svoje strategije za pametno specializacijo 

za določitev prednostnih nalog, povezanih 

3. ugotavlja, da je več regij uporabilo 

svoje strategije za pametno specializacijo 

za določitev prednostnih nalog, povezanih 
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s krožnim gospodarstvom, in svoje naložbe 

v raziskave in inovacije prek kohezijske 

politike usmerjajo k temu cilju; 

s krožnim gospodarstvom, in svoje naložbe 

v raziskave in inovacije prek kohezijske 

politike usmerjajo k temu cilju ter s tem 

bistveno prispevajo k podpori naložbam in 

infrastrukturi, ki ustrezajo potrebam 

malih in srednjih podjetij; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  36 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da je več regij uporabilo 

svoje strategije za pametno specializacijo 

za določitev prednostnih nalog, povezanih 

s krožnim gospodarstvom, in svoje naložbe 

v raziskave in inovacije prek kohezijske 

politike usmerjajo k temu cilju; 

3. ceni, da je več regij uporabilo svoje 

strategije za pametno specializacijo za 

določitev prednostnih nalog, povezanih s 

krožnim gospodarstvom, in svoje naložbe v 

raziskave in inovacije prek kohezijske 

politike usmerjajo k temu cilju, kar se je 

izkazalo kot dobra praksa in bi moralo 

postati običajni način delovanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. priznava ključno vlogo regij, mest 

in občin pri spodbujanju odgovornosti za 

energetski prehod in zagotavljanju 

podpore od spodaj za cilje na področju 

podnebja in energije; opozarja, da so 

regije in mestna območja najprimernejša 

za preskušanje in izvajanje celostnih 

energetskih rešitev v neposredni povezavi 
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z državljani. v zvezi s tem pozdravlja 

pobudo za pametna mesta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Maria Spiraki (Maria Spyraki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. pozdravlja, da je bil ustanovljen 

Evropski center odličnosti za učinkovito 

rabo virov za mala in srednja podjetja; 

4. pozdravlja, da je bil ustanovljen 

Evropski center odličnosti za učinkovito 

rabo virov za mala in srednja podjetja ter 

platforma za podporo financiranju 

krožnega gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  39 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. ponovno poudarja svoje stališče, da 

krožno gospodarstvo presega ravnanje z 

odpadki in vključuje področja, kot so 

zelena delovna mesta, energija iz 

obnovljivih virov, energetska učinkovitost, 

biogospodarstvo, gospodarjenje z vodo, 

živilski in morski odpadki, raziskave in 

razvoj ter inovacije, povezane s temi 

področji; vseeno priznava, da je 

infrastruktura za odpadke ključna za 

zmanjšanje linearnih vzorcev proizvodnje 

in potrošnje; 

5. ponovno poudarja svoje stališče, da 

krožno gospodarstvo presega ravnanje z 

odpadki in vključuje področja, kot so 

zelena delovna mesta, energija iz 

obnovljivih virov, učinkovita raba virov, 

biogospodarstvo, ki je bistveno za 

regionalni razvoj, saj ima potencial za 

ustvarjanje novih delovnih mest in rasti 

na podeželju in tako krepi kohezijo med 

regijami, gospodarjenje z vodo, energetska 

učinkovitost, živilski odpadki, kmetijska 

politika z industrijo s pretežno rabo 

biomase, katere cilj je fosilna goriva 

zamenjati z naravnimi materiali, morski 

odpadki, raziskave in razvoj ter inovacije, 
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povezane s temi področji; vseeno priznava, 

da je infrastruktura za odpadke ključna za 

zmanjšanje linearnih vzorcev proizvodnje 

in potrošnje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Marc Joulaud, Franc Bogovič 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. ponovno poudarja svoje stališče, da 

krožno gospodarstvo presega ravnanje z 

odpadki in vključuje področja, kot so 

zelena delovna mesta, energija iz 

obnovljivih virov, energetska učinkovitost, 

biogospodarstvo, gospodarjenje z vodo, 

živilski in morski odpadki, raziskave in 

razvoj ter inovacije, povezane s temi 

področji; vseeno priznava, da je 

infrastruktura za odpadke ključna za 

zmanjšanje linearnih vzorcev proizvodnje 

in potrošnje; 

5. ponovno poudarja svoje stališče, da 

krožno gospodarstvo presega ravnanje z 

odpadki in vključuje področja, kot so 

zelena delovna mesta, energija iz 

obnovljivih virov, energetska učinkovitost, 

podaljšanje življenjske dobe proizvodov z 

njihovo ponovno uporabo, popravilom in 

nadaljnjo rabo, biogospodarstvo, 

gospodarjenje z vodo, živilski in morski 

odpadki, raziskave in razvoj ter inovacije, 

povezane s temi področji; vseeno priznava, 

da je infrastruktura za odpadke ključna za 

zmanjšanje linearnih vzorcev proizvodnje 

in potrošnje; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  41 

Maria Spiraki (Maria Spyraki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. ponovno poudarja svoje stališče, da 

krožno gospodarstvo presega ravnanje z 

odpadki in vključuje področja, kot so 

zelena delovna mesta, energija iz 

5. ponovno poudarja svoje stališče, da 

krožno gospodarstvo presega ravnanje z 

odpadki in vključuje področja, kot so 

zelena delovna mesta, energija iz 



 

AM\1150404SL.docx 21/63 PE620.811v01-00 

 SL 

obnovljivih virov, energetska učinkovitost, 

biogospodarstvo, gospodarjenje z vodo, 

živilski in morski odpadki, raziskave in 

razvoj ter inovacije, povezane s temi 

področji; vseeno priznava, da je 

infrastruktura za odpadke ključna za 

zmanjšanje linearnih vzorcev proizvodnje 

in potrošnje; 

obnovljivih virov, energetska učinkovitost, 

biogospodarstvo, gospodarjenje z vodo, 

živilski in morski odpadki, izboljšanje 

kakovosti zraka, raziskave in razvoj ter 

inovacije, povezane s temi področji; 

vseeno priznava, da je infrastruktura za 

odpadke ključna za zmanjšanje linearnih 

vzorcev proizvodnje in potrošnje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  42 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. poudarja, da reciklirani materiali v 

povprečju zadostijo le približno 10 % 

povpraševanja po materialih v EU; ob 

upoštevanju novosti na globalnih trgih, 

zlasti prepovedi uvoza odpadne plastike in 

nesortiranega papirja, ki jo je pred 

kratkim uvedla Kitajsko, prepoznava nov 

potencial za regije in lokalne skupnosti, 

da vlagajo v infrastrukturo za 

recikliranje, ustvarijo nova zelena delovna 

mesta in se spopadejo s sedanjimi izzivi, s 

katerimi se sooča EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  43 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. opozarja na obstoj in pomen 

predhodne pogojenosti v okviru skladov 

6. opozarja na obstoj in pomen 

predhodne pogojenosti v okviru skladov 
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ESI za spodbujanje gospodarsko in 

okoljsko vzdržnih naložb v sektor 

odpadkov; vendar obžaluje, da se je v 

precejšnjem številu primerov, 

sofinanciranih iz skladov ESI, zanemarila 

hierarhija ravnanja z odpadki in da se ni 

opravila ustrezna okoljska presoja 

dolgoročnih rezultatov; 

ESI za spodbujanje gospodarsko in 

okoljsko vzdržnih naložb v sektor 

odpadkov; vendar obžaluje, da se je v 

precejšnjem številu primerov, 

sofinanciranih iz skladov ESI, zanemarila 

hierarhija ravnanja z odpadki in da se ni 

opravila ustrezna okoljska presoja 

dolgoročnih rezultatov; vendar je treba 

spodbujati mlade podjetnike k prehodu na 

krožno gospodarstvo, ne pa kaznovati ali 

izključevati regij z nizko stopnjo dohodka 

in rasti; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  44 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. opozarja na obstoj in pomen 

predhodne pogojenosti v okviru skladov 

ESI za spodbujanje gospodarsko in 

okoljsko vzdržnih naložb v sektor 

odpadkov; vendar obžaluje, da se je v 

precejšnjem številu primerov, 

sofinanciranih iz skladov ESI, zanemarila 

hierarhija ravnanja z odpadki in da se ni 

opravila ustrezna okoljska presoja 

dolgoročnih rezultatov; 

6. opozarja na obstoj in pomen 

predhodnih pogojenosti v okviru skladov 

ESI za tematski cilj ohranitve in varstva 

okolja ter spodbujanje učinkovite rabe 

virov; zlasti želi spomniti na predhodno 

pogojenost za spodbujanje gospodarsko in 

okoljsko vzdržnih naložb v sektor 

odpadkov, vendar opozarja, da je treba 

bolje preučiti hierarhijo ravnanja z 

odpadki in zagotoviti ustrezno okoljsko 

presojo dolgoročnih rezultatov naložb v 

okviru skladov ESI; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. opozarja na obstoj in pomen 

predhodne pogojenosti v okviru skladov 

ESI za spodbujanje gospodarsko in 

okoljsko vzdržnih naložb v sektor 

odpadkov; vendar obžaluje, da se je v 

precejšnjem številu primerov, 

sofinanciranih iz skladov ESI, zanemarila 

hierarhija ravnanja z odpadki in da se ni 

opravila ustrezna okoljska presoja 

dolgoročnih rezultatov; 

6. opozarja na obstoj in pomen 

predhodne pogojenosti v okviru skladov 

ESI v programskem obdobju po letu 2020 

za spodbujanje gospodarsko in okoljsko 

vzdržnih naložb v sektor odpadkov; vendar 

obžaluje, da se je v precejšnjem številu 

primerov, sofinanciranih iz skladov ESI, 

zanemarila hierarhija ravnanja z odpadki in 

da se ni opravila ustrezna okoljska presoja 

dolgoročnih rezultatov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  46 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. opozarja na obstoj in pomen 

predhodne pogojenosti v okviru skladov 

ESI za spodbujanje gospodarsko in 

okoljsko vzdržnih naložb v sektor 

odpadkov; vendar obžaluje, da se je v 

precejšnjem številu primerov, 

sofinanciranih iz skladov ESI, zanemarila 

hierarhija ravnanja z odpadki in da se ni 

opravila ustrezna okoljska presoja 

dolgoročnih rezultatov; 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Raffaele Fitto 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 6a. se zavzema za usklajevanje in večje 

sodelovanje med regijami, MSP in 

drugimi javnimi in zasebnimi subjekti, da 

se vzpostavijo nove tematske platforme 

pametnih specializacij, zlasti med 

agroživilskim, energetskim in 

industrijskim sektorjem; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  48 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je hierarhija ravnanja z 

odpadki nujen pogoj za uresničitev 

krožnega gospodarstva; poleg tega opaža 

negativen trend naložb iz skladov ESI v 

nižje ravni hierarhije ravnanja z odpadki, 

zlasti v obrate za mehansko-biološko 

obdelavo odpadkov in sežigalnice, kar 

lahko privede do presežne zmogljivosti in 

dolgoročno vezanost na določeno 

tehnologijo in torej ogrozi doseganje ciljev 

EU na področju recikliranja; 

7. poudarja, da je hierarhija ravnanja z 

odpadki nujen pogoj za uresničitev 

krožnega gospodarstva; poleg tega opaža 

negativen trend naložb iz skladov ESI v 

nižje ravni hierarhije ravnanja z odpadki, 

zlasti v obrate za mehansko-biološko 

obdelavo odpadkov in sežigalnice, kar 

lahko privede do presežne zmogljivosti in 

dolgoročno vezanost na določeno 

tehnologijo in torej ogrozi doseganje ciljev 

EU na področju recikliranja; opominja, da 

naj bi s spodbujanjem poslovne skupnosti, 

da upošteva hierarhijo, ustvarili dodatni 

vir surovin, ki bi se lahko uporabile v 

proizvodnji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  49 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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7. poudarja, da je hierarhija ravnanja z 

odpadki nujen pogoj za uresničitev 

krožnega gospodarstva; poleg tega opaža 

negativen trend naložb iz skladov ESI v 

nižje ravni hierarhije ravnanja z odpadki, 

zlasti v obrate za mehansko-biološko 

obdelavo odpadkov in sežigalnice, kar 

lahko privede do presežne zmogljivosti in 

dolgoročno vezanost na določeno 

tehnologijo in torej ogrozi doseganje ciljev 

EU na področju recikliranja; 

7. poudarja, da je hierarhija ravnanja z 

odpadki nujen pogoj za uresničitev 

krožnega gospodarstva, hkrati pa je 

potrebna večja preglednost v dobavni 

verigi, tako da je mogoče spremljati in 

ponovno učinkovito uporabiti proizvode in 

materiale ob koncu življenjske dobe; poleg 

tega opaža negativen trend naložb iz 

skladov ESI v nižje ravni hierarhije 

ravnanja z odpadki, zlasti v obrate za 

mehansko-biološko obdelavo odpadkov in 

sežigalnice, kar lahko privede do presežne 

zmogljivosti in dolgoročno vezanost na 

določeno tehnologijo in torej ogrozi 

doseganje ciljev EU na področju 

recikliranja; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  50 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je hierarhija ravnanja z 

odpadki nujen pogoj za uresničitev 

krožnega gospodarstva; poleg tega opaža 

negativen trend naložb iz skladov ESI v 

nižje ravni hierarhije ravnanja z odpadki, 

zlasti v obrate za mehansko-biološko 

obdelavo odpadkov in sežigalnice, kar 

lahko privede do presežne zmogljivosti in 

dolgoročno vezanost na določeno 

tehnologijo in torej ogrozi doseganje ciljev 

EU na področju recikliranja; 

7. poudarja, da je hierarhija ravnanja z 

odpadki nujen pogoj za uresničitev 

krožnega gospodarstva; poleg tega opaža 

negativen trend naložb iz skladov ESI v 

nižje ravni hierarhije ravnanja z odpadki, 

zlasti v obrate za mehansko-biološko 

obdelavo odpadkov in sežigalnice, kar v 

nekaterih primerih vodi do presežne 

zmogljivosti in dolgoročno vezanost na 

določeno tehnologijo in torej ogrozi 

doseganje ciljev EU na področju 

recikliranja; 

Or. hr 

 

Predlog spremembe  51 

Maria Spiraki (Maria Spyraki) 
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Predlog resolucije 

Odstavek 7 – pododstavek 1 (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 poudarja pomen pobude inovativnih 

ukrepov v mestih, v okviru katere so bila 

doslej osmim inovativnim projektom s 

področja krožnega gospodarstva v mestih 

odobrena sredstva Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, in poziva Komisijo, naj 

spremlja in ocenjuje njihovo izvajanje, da 

se bodo izoblikovale širše politike 

krožnega gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. poziva regije in lokalne organe, 

naj priznajo posebnosti bioloških 

odpadkov in pomen njihovega ločenega 

zbiranja in predelave od odpadkov iz 

drugih virov ter torej omogočijo 

visokokakovostno recikliranje bioloških 

odpadkov, s čimer se bodo ustvarila zelena 

delovna mesta, odprli novi trgi in 

zagotovile priložnosti za zaslužek; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  53 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, kako pomembno je 

načelo partnerstva in da imajo deležniki 

pomembno vlogo pri pripravi sporazumov 

o partnerstvu in načrtovanju operativnih 

programov; poziva, naj partnerji dejansko 

sodelujejo v političnih procesih in naj se 

cilji v zvezi s krožnim gospodarstvom 

ustrezno vključijo v programske 

dokumente; 

8. poudarja, kako pomembno je 

načelo partnerstva in da imajo deležniki 

pomembno vlogo pri pripravi sporazumov 

o partnerstvu in načrtovanju operativnih 

programov; poziva, naj partnerji dejansko 

sodelujejo v političnih procesih in naj se 

cilji v zvezi s krožnim gospodarstvom 

ustrezno vključijo v programske 

dokumente; spodbuja države članice, naj v 

skladu s pristopom EU do krožnega 

gospodarstva razvijejo nacionalne 

strategije na tem področju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, kako pomembno je 

načelo partnerstva in da imajo deležniki 

pomembno vlogo pri pripravi sporazumov 

o partnerstvu in načrtovanju operativnih 

programov; poziva, naj partnerji dejansko 

sodelujejo v političnih procesih in naj se 

cilji v zvezi s krožnim gospodarstvom 

ustrezno vključijo v programske 

dokumente; 

8. poudarja, kako pomembno je 

načelo partnerstva in da imajo deležniki 

pomembno vlogo pri pripravi sporazumov 

o partnerstvu in načrtovanju operativnih 

programov; poziva, naj partnerji dejansko 

sodelujejo v političnih procesih in naj se 

cilji v zvezi s krožnim gospodarstvom 

ustrezno vključijo v programske 

dokumente; poudarja vodilno vlogo, ki jo 

lahko prevzamejo lokalne vlade pri 

uresničevanju krožnega gospodarstva; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  55 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, kako pomembno je 

načelo partnerstva in da imajo deležniki 

pomembno vlogo pri pripravi sporazumov 

o partnerstvu in načrtovanju operativnih 

programov; poziva, naj partnerji dejansko 

sodelujejo v političnih procesih in naj se 

cilji v zvezi s krožnim gospodarstvom 

ustrezno vključijo v programske 

dokumente; 

8. poudarja, kako pomembno je 

načelo partnerstva in da imajo vsi 

deležniki, zlasti regionalni in lokalni 

organi ter nevladni sektor pomembno 

vlogo pri pripravi sporazumov o 

partnerstvu in načrtovanju operativnih 

programov; poziva, naj partnerji dejansko 

sodelujejo v političnih procesih in naj se 

cilji v zvezi s krožnim gospodarstvom 

ustrezno vključijo v programske 

dokumente; 

Or. hr 

 

Predlog spremembe  56 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, kako pomembno je 

načelo partnerstva in da imajo deležniki 

pomembno vlogo pri pripravi sporazumov 

o partnerstvu in načrtovanju operativnih 

programov; poziva, naj partnerji dejansko 

sodelujejo v političnih procesih in naj se 

cilji v zvezi s krožnim gospodarstvom 

ustrezno vključijo v programske 

dokumente; 

8. poudarja, kako pomembno je 

načelo partnerstva in da imajo deležniki 

pomembno vlogo pri pripravi sporazumov 

o partnerstvu in načrtovanju operativnih 

programov; poziva, naj partnerji dejansko 

sodelujejo v političnih procesih s 

sklepanjem medsektorskih partnerstev in 

naj se cilji v zvezi s krožnim 

gospodarstvom ustrezno vključijo v 

programske dokumente; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  57 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, kako pomembno je 

načelo partnerstva in da imajo deležniki 

pomembno vlogo pri pripravi sporazumov 

o partnerstvu in načrtovanju operativnih 

programov; poziva, naj partnerji dejansko 

sodelujejo v političnih procesih in naj se 

cilji v zvezi s krožnim gospodarstvom 

ustrezno vključijo v programske 

dokumente; 

8. poudarja, kako pomembno je 

načelo partnerstva in da imajo deležniki 

pomembno vlogo pri pripravi sporazumov 

o partnerstvu in načrtovanju operativnih in 

regionalnih programov; poziva, naj 

partnerji dejansko in pregledno sodelujejo 

v političnih procesih in naj se cilji v zvezi s 

krožnim gospodarstvom ustrezno in 

pravočasno vključijo v programske 

dokumente; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  58 

Maria Gabriela Zoană 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. poudarja pomembno vlogo javno-

zasebnih partnerstev pri snovanju in 

načrtovanju novih proizvodov in storitev, 

kjer se upošteva življenjski cikel, da bi na 

ta način lahko uvedli štiri modele zasnove, 

ki jih je mogoče uporabiti v krožnem 

gospodarstvu: zasnovo za dolgo 

življenjsko dobo, zasnovo za 

najem/storitev, zasnovo za ponovno 

uporabo v proizvodnji in zasnovo za 

snovno predelavo;  

Or. ro 

 

Predlog spremembe  59 

Michela Giuffrida 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. poudarja, da je treba spremeniti in 

prilagoditi sedanje strategije in tržne 

modele ter regijam tako pomagati pri 

prehodu na bolj trajnostno obliko 

gospodarstva, kar bo prispevalo k njihovi 

ekonomski, industrijski in okoljski 

konkurenčnosti; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  60 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. poziva k izvajanju krožnega 

gospodarstva v okviru usklajenega 

upravljanja na več ravneh in načela 

partnerstva ob popolni preglednosti, 

sodelovanju lokalnih skupnosti in 

udeležbi splošne javnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  61 

Michela Giuffrida 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8b. poudarja, da je treba zaradi teh 

sprememb prilagoditi ureditev, ki naj 

poenostavi predpise in spodbudi 

sodelovanje med izvajalci, vključenimi v 

procese krožnega gospodarstva; 

Or. it 
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Predlog spremembe  62 

Maria Gabriela Zoană 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da so projekti v zvezi s 

krožnim gospodarstvom, ki so prejeli 

podporo v okviru kohezijske politike, bolj 

koristili razvitejšim regijam; zato spodbuja 

manj razvite regije, naj si bolj prizadevajo 

za to, da bi dosegle tehnološki preskok, in 

naj izvajajo več projektov, ki izpolnjujejo 

načela krožnega gospodarstva; 

9. ugotavlja, da so projekti v zvezi s 

krožnim gospodarstvom, ki so prejeli 

podporo v okviru kohezijske politike, bolj 

koristili razvitejšim regijam; zato spodbuja 

manj razvite regije, naj si bolj prizadevajo 

za to, da bi dosegle tehnološki preskok, in 

naj izvajajo več projektov, ki izpolnjujejo 

načela krožnega gospodarstva, ter razvijajo 

partnerstva in tesnejše sodelovanje s 

skupinami upravičencev, kot so 

strokovnjaki za materiale, kemiki, 

proizvajalci in izvajalci recikliranja, zlasti 

v okviru pobude Industrija 2020 in krožno 

gospodarstvo; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  63 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da so projekti v zvezi s 

krožnim gospodarstvom, ki so prejeli 

podporo v okviru kohezijske politike, bolj 

koristili razvitejšim regijam; zato spodbuja 

manj razvite regije, naj si bolj prizadevajo 

za to, da bi dosegle tehnološki preskok, in 

naj izvajajo več projektov, ki izpolnjujejo 

načela krožnega gospodarstva; 

9. ugotavlja, da so projekti v zvezi s 

krožnim gospodarstvom, ki so prejeli 

podporo v okviru kohezijske politike, bolj 

koristili razvitejšim regijam; se zaveda 

omejenih upravnih zmogljivosti manj 

razvitih regij in jih zato spodbuja, naj 

zaprosijo za strokovno pomoč ter si bolj 

prizadevajo za to, da bi dosegle tehnološki 

preskok, in naj izvajajo več projektov, ki 

izpolnjujejo načela krožnega gospodarstva; 
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Or. ro 

 

Predlog spremembe  64 

Maria Spiraki (Maria Spyraki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da so projekti v zvezi s 

krožnim gospodarstvom, ki so prejeli 

podporo v okviru kohezijske politike, bolj 

koristili razvitejšim regijam; zato spodbuja 

manj razvite regije, naj si bolj prizadevajo 
za to, da bi dosegle tehnološki preskok, in 

naj izvajajo več projektov, ki izpolnjujejo 

načela krožnega gospodarstva; 

9. ugotavlja, da so projekti v zvezi s 

krožnim gospodarstvom, ki so prejeli 

podporo v okviru kohezijske politike, bolj 

koristili razvitejšim regijam; zato poziva 

Komisijo, naj poveča zmogljivosti manj 

razvitih regij in jim pomaga okrepiti 

prizadevanja za to, da bi dosegle 

tehnološki preskok z izvajanjem več 

projektov, ki izpolnjujejo načela krožnega 

gospodarstva ; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da so projekti v zvezi s 

krožnim gospodarstvom, ki so prejeli 

podporo v okviru kohezijske politike, bolj 

koristili razvitejšim regijam; zato spodbuja 

manj razvite regije, naj si bolj prizadevajo 

za to, da bi dosegle tehnološki preskok, in 

naj izvajajo več projektov, ki izpolnjujejo 

načela krožnega gospodarstva; 

9. ugotavlja, da so projekti v zvezi s 

krožnim gospodarstvom, ki so prejeli 

podporo v okviru kohezijske politike, bolj 

koristili razvitejšim regijam; zato spodbuja 

nacionalne oblasti, pristojne za 

načrtovanje, in manj razvite regije, naj si 

bolj prizadevajo za to, da bi dosegle 

tehnološki preskok, in naj izvajajo več 

projektov, ki izpolnjujejo načela krožnega 

gospodarstva; 

Or. hr 
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Predlog spremembe  66 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da so projekti v zvezi s 

krožnim gospodarstvom, ki so prejeli 

podporo v okviru kohezijske politike, bolj 

koristili razvitejšim regijam; zato spodbuja 

manj razvite regije, naj si bolj prizadevajo 

za to, da bi dosegle tehnološki preskok, in 

naj izvajajo več projektov, ki izpolnjujejo 

načela krožnega gospodarstva; 

9. ugotavlja, da so projekti v zvezi s 

krožnim gospodarstvom, ki so prejeli 

podporo v okviru kohezijske politike, bolj 

koristili razvitejšim regijam; zato spodbuja 

države članice in manj razvite regije, naj 

okrepijo svoja prizadevanja in ustvarijo 

pogoje za to, da bi dosegle tehnološki 

preskok, in naj izvajajo več projektov, ki 

izpolnjujejo načela krožnega gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  67 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. poudarja, da naj bi po ocenah s 

prehodom na biološke surovine in 

biološke metode predelave do leta 2030 

prihranili do 2,5 milijarde ton ekvivalenta 

CO2 na leto, pri čemer bi se večkrat 

povečali trgi biosurovin in novih 

potrošniških izdelkov; poudarja, da je pri 

pretvorbi naravnih virov v biološke 

izdelke, materiale in goriva nadvse 

pomembno, da se s temi viri trajnostno 

gospodari in se ohrani biotska 

raznovrstnost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  68 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja potencial biogospodarstva 

za regionalni razvoj; poziva, naj se skladi 

ESI v večji meri uporabijo za uveljavitev 

obstoječih inovacij ob nadaljnjem 

spodbujanju inovacij na področju razvoja 

materialov na biološki osnovi, biološko 

razgradljivih materialov in materialov, 

primernih za kompostiranje, ki so 

proizvedeni iz bioloških surovin, s katerimi 

se trajnostno gospodari; 

10. poudarja potencial biogospodarstva 

za regionalni razvoj; poziva, naj se skladi 

ESI v večji meri uporabijo za uveljavitev 

obstoječih inovacij prek politik za 

spodbujanje morebitnih upravičencev, ob 

nadaljnjem spodbujanju inovacij na 

področju razvoja materialov na biološki 

osnovi, biološko razgradljivih materialov 

in materialov, primernih za kompostiranje, 

ki so proizvedeni iz bioloških surovin, s 

katerimi se trajnostno gospodari; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  69 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja potencial biogospodarstva 

za regionalni razvoj; poziva, naj se skladi 

ESI v večji meri uporabijo za uveljavitev 

obstoječih inovacij ob nadaljnjem 

spodbujanju inovacij na področju razvoja 

materialov na biološki osnovi, biološko 

razgradljivih materialov in materialov, 

primernih za kompostiranje, ki so 

proizvedeni iz bioloških surovin, s katerimi 

se trajnostno gospodari; 

10. poudarja potencial biogospodarstva 

za lokalni in regionalni razvoj; poziva, naj 

se skladi ESI v večji meri uporabijo za 

uveljavitev obstoječih inovacij ob 

nadaljnjem spodbujanju inovacij na 

področju razvoja materialov na biološki 

osnovi, biološko razgradljivih materialov 

in materialov, primernih za recikliranje in 

kompostiranje, ki so proizvedeni iz 

bioloških surovin, s katerimi se trajnostno 

gospodari; 

Or. en 
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Predlog spremembe  70 

Maria Spiraki (Maria Spyraki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja potencial biogospodarstva 

za regionalni razvoj; poziva, naj se skladi 

ESI v večji meri uporabijo za uveljavitev 

obstoječih inovacij ob nadaljnjem 

spodbujanju inovacij na področju razvoja 

materialov na biološki osnovi, biološko 

razgradljivih materialov in materialov, 

primernih za kompostiranje, ki so 

proizvedeni iz bioloških surovin, s katerimi 

se trajnostno gospodari; 

10. poudarja potencial biogospodarstva 

za regionalni razvoj; poziva, naj se skladi 

ESI v večji meri uporabijo za uveljavitev 

obstoječih inovacij ob nadaljnjem 

spodbujanju inovacij na področju razvoja 

materialov na biološki osnovi, biološko 

razgradljivih materialov in materialov, 

primernih za kompostiranje in virov 

energije, ki so proizvedeni iz bioloških 

surovin, s katerimi se trajnostno gospodari; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  71 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. poudarja, da bi bilo treba poleg 

lokalnih, regionalnih in nacionalnih 

organov spodbude prenesti tudi na 

potrošnike, ki jih je treba nenehno 

obveščati in spodbujati k spreminjanju 

obnašanja pri ravnanju z odpadki, 

proizvodnji, recikliranju ter vprašanjih, 

povezanih s trajnostnimi rešitvami v 

njihovem vsakdanjem življenju;  

Or. el 

 

Predlog spremembe  72 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 



 

PE620.811v01-00 36/63 AM\1150404SL.docx 

SL 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva k boljšemu dostopu lokalnih 

oblasti do finančnih sredstev, da se 

omogočijo naložbe v zelena delovna mesta 

in energetski prehod na lokalni ravni, 

vključno z energetsko učinkovitostjo, 

decentralizirano distribucijo energije in 

krožnim gospodarstvom; 

11. poziva k boljšemu in 

enostavnejšemu dostopu lokalnih in 

regionalnih oblasti do finančnih sredstev, 

da se omogočijo naložbe v zelena delovna 

mesta, pametno specializacijo, nadaljnji 

razvoj podeželja, tudi kar zadeva potrebno 

infrastrukturo in okolju prijazne 

tehnologije, prehod s fosilnih goriv na 

obnovljive vire, pa tudi energetski prehod 

na lokalni ravni, vključno z energetsko 

učinkovitostjo, decentralizirano distribucijo 

energije in krožnim gospodarstvom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva k boljšemu dostopu lokalnih 

oblasti do finančnih sredstev, da se 

omogočijo naložbe v zelena delovna mesta 

in energetski prehod na lokalni ravni, 

vključno z energetsko učinkovitostjo, 

decentralizirano distribucijo energije in 

krožnim gospodarstvom; 

11. poziva k boljšemu dostopu lokalnih 

oblasti do finančnih sredstev, da se 

omogočijo naložbe v zelena delovna mesta 

in energetski prehod na lokalni ravni, 

vključno z energetsko učinkovitostjo, 

decentralizirano distribucijo energije in 

krožnim gospodarstvom; poziva, naj bodo 

programi financiranja prilagojeni 

regionalnim profilom, ti pa naj bodo 

usmerjeni v izkoriščanje regionalnega 

potenciala za trajnostno energijo; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  74 

Maria Gabriela Zoană 
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Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva k boljšemu dostopu lokalnih 

oblasti do finančnih sredstev, da se 

omogočijo naložbe v zelena delovna mesta 

in energetski prehod na lokalni ravni, 

vključno z energetsko učinkovitostjo, 

decentralizirano distribucijo energije in 

krožnim gospodarstvom; 

11. poziva k boljšemu dostopu lokalnih 

oblasti do finančnih sredstev, tudi s 

pomočjo večjega sodelovanja z Evropsko 

investicijsko banko v okviru Evropskega 

svetovalnega vozlišča za naložbe, da se 

omogočijo večje naložbe v zelena delovna 

mesta in energetski prehod na lokalni 

ravni, vključno z energetsko 

učinkovitostjo, decentralizirano distribucijo 

energije in krožnim gospodarstvom; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  75 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva k boljšemu dostopu lokalnih 

oblasti do finančnih sredstev, da se 

omogočijo naložbe v zelena delovna mesta 

in energetski prehod na lokalni ravni, 

vključno z energetsko učinkovitostjo, 

decentralizirano distribucijo energije in 

krožnim gospodarstvom; 

11. poziva k enostavnejšemu in 

boljšemu dostopu lokalnih oblasti do 

finančnih sredstev, tudi s pomočjo večjih 

upravnih zmogljivosti, da se omogočijo 

naložbe v zelena delovna mesta in 

energetski prehod na lokalni ravni, 

vključno z energetsko učinkovitostjo, 

decentralizirano distribucijo energije in 

krožnim gospodarstvom; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  76 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva k boljšemu dostopu lokalnih 

oblasti do finančnih sredstev, da se 

omogočijo naložbe v zelena delovna mesta 

in energetski prehod na lokalni ravni, 

vključno z energetsko učinkovitostjo, 

decentralizirano distribucijo energije in 

krožnim gospodarstvom; 

11. poziva k boljšemu in 

preglednejšemu dostopu lokalnih in 

regionalnih oblasti do finančnih sredstev, 

da se omogočijo naložbe v zelena delovna 

mesta, ravnanje z odpadki in energetski 

prehod na lokalni ravni, vključno z 

energetsko učinkovitostjo, decentralizirano 

distribucijo energije in krožnim 

gospodarstvom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  77 

Maria Spiraki (Maria Spyraki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva k boljšemu dostopu lokalnih 

oblasti do finančnih sredstev, da se 

omogočijo naložbe v zelena delovna mesta 

in energetski prehod na lokalni ravni, 

vključno z energetsko učinkovitostjo, 

decentralizirano distribucijo energije in 

krožnim gospodarstvom; 

11. poziva k boljšemu dostopu lokalnih 

oblasti do finančnih sredstev, da se 

omogočijo naložbe v zelena delovna mesta 

in energetski prehod na lokalni ravni, 

vključno z energetsko učinkovitostjo, 

decentralizirano distribucijo energije, 

inovacijami na področju čiste energije in 

krožnim gospodarstvom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  78 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva k boljšemu dostopu lokalnih 

oblasti do finančnih sredstev, da se 

omogočijo naložbe v zelena delovna mesta 

11. poziva k boljšemu dostopu 

regionalnih in lokalnih oblasti do 

finančnih sredstev, da se omogočijo 
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in energetski prehod na lokalni ravni, 

vključno z energetsko učinkovitostjo, 

decentralizirano distribucijo energije in 

krožnim gospodarstvom; 

naložbe v zelena delovna mesta in 

energetski prehod na lokalni ravni, 

vključno z energetsko učinkovitostjo, 

decentralizirano distribucijo energije in 

krožnim gospodarstvom; 

Or. hr 

 

Predlog spremembe  79 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 11a. poudarja, da je treba v partnerskih 

sporazumih in operativnih programih 

bolje priznavati zelena delovna mesta in 

torej zagotoviti boljše možnosti za njihovo 

financiranje v okviru skladov ESI; se 

zaveda, da zelena delovna mesta 

neposredno vplivajo na prožnost in 

konkurenčnost nacionalnega, 

regionalnega in lokalnega gospodarstva, 

obenem pa pripomorejo k izboljšanju 

energetske učinkovitosti in bolj učinkoviti 

rabi surovin, omejitvi emisij toplogrednih 

plinov, zmanjšanju količine odpadkov in 

onesnaženosti, varstvu in obnovitvi 

ekosistemov ter prilagoditvi na posledice 

podnebnih sprememb;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  80 

Maria Spiraki (Maria Spyraki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 11a. želi spomniti na pobude skupine 
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Evropske investicijske banke za podporo 

in spodbujanje projektov krožnega 

gospodarstva, v okviru katerih so za 

sofinanciranje projektov krožnega 

gospodarstva na področju ravnanja z 

odpadki, gospodarjenja z vodo ter raziskav 

in razvoja v zvezi s kmetijskimi podjetji 

zagotovili več kot 2,4 milijarde EUR, 

poudarja, da je treba za financiranje 

projektov krožnega gospodarstva združiti 

sredstva Evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov in Evropskih 

skladov za strateške naložbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 11b. poziva države članice, regije in 

lokalne oblasti, naj spodbujajo 

vzpostavitev mrež za ponovno uporabo in 

popravila ter jih podprejo, zlasti tiste, ki 

bodo delovale kot socialna podjetja, 

ter naj tem mrežam olajšajo dostop do 

zbirnih mest za odpadke ter naj 

spodbujajo uporabo skladov ESI, 

ekonomskih instrumentov, meril za zelena 

naročila, kvantitativnih ciljev ali drugih 

ukrepov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da devet od 32 

operativnih programov, ki so bili 

pregledani v študiji o vključitvi okoljskih 

pomislekov v sklade kohezijske politike, 

obravnava krožno gospodarstvo, šest pa 

zelena delovna mesta; pozdravlja sedanja 

prizadevanja nacionalnih in regionalnih 

organov, vendar obenem poziva države 

članice, naj krožno gospodarstvo bolje 

vključijo v svoje operativne programe in 

partnerske sporazume; 

12. poudarja, da devet od 32 

operativnih programov, ki so bili 

pregledani v študiji o vključitvi okoljskih 

pomislekov v sklade kohezijske politike, 

obravnava krožno gospodarstvo, šest pa 

zelena delovna mesta; pozdravlja sedanja 

prizadevanja nacionalnih in regionalnih 

organov, vendar obenem poziva države 

članice, naj krožno gospodarstvo bolje 

vključijo v svoje operativne programe in 

partnerske sporazume; poziva k podpori za 

regije, da bodo čim bolj nemoteno prešle 

na krožno gospodarstvo;  

Or. ro 

 

Predlog spremembe  83 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da devet od 32 

operativnih programov, ki so bili 

pregledani v študiji o vključitvi okoljskih 

pomislekov v sklade kohezijske politike, 

obravnava krožno gospodarstvo, šest pa 

zelena delovna mesta; pozdravlja sedanja 

prizadevanja nacionalnih in regionalnih 

organov, vendar obenem poziva države 

članice, naj krožno gospodarstvo bolje 

vključijo v svoje operativne programe in 

partnerske sporazume; 

12. poudarja, da devet od 32 

operativnih programov, ki so bili 

pregledani v študiji o vključitvi okoljskih 

pomislekov v sklade kohezijske politike, 

obravnava krožno gospodarstvo, šest pa 

zelena delovna mesta; pozdravlja sedanja 

prizadevanja nacionalnih in regionalnih 

organov, vendar obenem poziva države 

članice, naj krožno gospodarstvo bolje 

vključijo v svoje operativne in regionalne 

programe in partnerske sporazume; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  84 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 12 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. obžaluje, ker imajo nekatere dežele 

na jugu Italije pomanjkljive ali neustrezne 

načrte za obdelavo odpadkov, kar ima 

posledice za javno zdravje, pa tudi za 

dodeljevanje sredstev iz strukturnih in 

investicijskih skladov za zadevna območja, 

saj ne izpolnjujejo predhodnih pogojev; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  85 

Maria Gabriela Zoană 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. poziva države članice, naj bo 

krožno gospodarstvo kot 

interdisciplinaren predmet ustrezno 

vključeno v izobraževalne programe, 

poklicno usposabljanje in 

prekvalifikacijo, da bi oblikovali novo 

naravnanost, kar bo pripomoglo k 

opredelitvi novih poslovnih modelov in 

ustvarjanju novih delovnih mest; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  86 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. poziva nacionalne in regionalne 

organe, pristojne za pripravo operativnih 

programov, naj krožno gospodarstvo 
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intenzivneje vključijo v programe za 

teritorialno sodelovanje, zlasti v programe 

čezmejnega sodelovanja, da bi uvajali 

čezmejne rešitve, ki lahko prinesejo bolj 

učinkovite in cenejše rezultate; 

Or. hr 

 

Predlog spremembe  87 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. meni, da bi bilo treba prihodnje 

načrtovanje skladov ESI bolj vključiti v 

nacionalne energetske in podnebne načrte 

do leta 2030; 

13. meni, da bi bilo treba prihodnje 

načrtovanje skladov ESI bolj vključiti v 

nacionalne energetske in podnebne načrte 

do leta 2030, pri tem pa po možnosti 

uporabiti skupne kazalnike, ki so 

navedeni v uredbi o upravljanju 

energetske unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  88 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. meni, da bi bilo treba prihodnje 

načrtovanje skladov ESI bolj vključiti v 

nacionalne energetske in podnebne načrte 

do leta 2030; 

13. meni, da bi bilo treba prihodnje 

načrtovanje skladov ESI v naslednjem 

programskem obdobju bolj vključiti v 

nacionalne energetske in podnebne načrte 

do leta 2030; 

Or. hr 
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Predlog spremembe  89 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. meni, da bi bilo treba prihodnje 

načrtovanje skladov ESI bolj vključiti v 

nacionalne energetske in podnebne načrte 
do leta 2030; 

13. meni, da bi bilo treba prihodnje 

načrtovanje skladov ESI bolj uskladiti z 

nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 

načrti do leta 2030; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  90 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. poziva države članice, naj v 

obdobju revizije izkoristijo priložnost in 

krožno gospodarstvo še bolj vključijo v 

svoje sedanje operativne programe; meni, 

da bi morala Komisija olajšati ta proces in 

državam članicam pomagati analizirati 

sedanje stanje in morebitna področja, na 

katerih je mogoče uveljaviti krožno 

gospodarstvo in njegova načela; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  91 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva države članice, naj 

spodbujajo čezmejno sodelovanje, zlasti v 

14. poziva države članice, naj 

spodbujajo čezmejno sodelovanje, zlasti v 
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okviru evropskega teritorialnega 

sodelovanja, za izvajanje projektov 

krožnega gospodarstva; 

okviru evropskega teritorialnega 

sodelovanja, za izvajanje projektov 

krožnega gospodarstva; poudarja tudi, da 

je treba prek predpristopnih sporazumov z 

državami, ki niso članice Unije, poiskati 

trajnostne rešitve za premostitev sedanjih 

izzivov, zlasti glede onesnaženosti zraka; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  92 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva države članice, naj 

spodbujajo čezmejno sodelovanje, zlasti v 

okviru evropskega teritorialnega 

sodelovanja, za izvajanje projektov 

krožnega gospodarstva; 

14. meni, da bi bilo treba vlogo 

evropskega teritorialnega sodelovanja in 

makroregionalnih strategij pri 

spopadanju z izzivi, povezanimi z 

uveljavljanjem krožnega gospodarstva, še 

okrepiti; poziva države članice, naj 

spodbujajo čezmejno sodelovanje, zlasti v 

okviru evropskega teritorialnega 

sodelovanja, za izvajanje projektov 

krožnega gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  93 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. poziva k vključitvi projektov 

krožnega gospodarstva v programe za 

teritorialno sodelovanje z državami 

evropskega sosedstva, da bi jim tako 

pomagali pri pripravah na proces 
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evropskega povezovanja; 

Or. hr 

 

Predlog spremembe  94 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da bi z 

makroregionalnimi strategijami laže 

uresničili krožno gospodarstvo v državah 

članicah, pa tudi v tretjih državah na istem 

geografskem območju; meni, da bi lahko s 

temi strategijami podprli oblikovanje trga 

sekundarnih surovin v Uniji; 

15. poudarja, da bi z 

makroregionalnimi strategijami laže 

uresničili krožno gospodarstvo v državah 

članicah, pa tudi v tretjih državah na istem 

geografskem območju; meni, da bi lahko s 

temi strategijami podprli oblikovanje trga 

sekundarnih surovin v Uniji; razvijanje 

pobud EU za sodelovanje s tretjimi 

državami bi moralo biti pomembno orodje 

pri evropskem povezovanju s temi 

državami; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  95 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da bi z 

makroregionalnimi strategijami laže 

uresničili krožno gospodarstvo v državah 

članicah, pa tudi v tretjih državah na istem 

geografskem območju; meni, da bi lahko s 

temi strategijami podprli oblikovanje trga 

sekundarnih surovin v Uniji; 

15. poudarja potencial in pomen 

izvajanja tekočih makroregionalnih 

strategij za lažjo uresničitev krožnega 

gospodarstva v državah članicah, pa tudi v 

tretjih državah na istem geografskem 

območju; meni, da bi lahko s temi 

strategijami podprli oblikovanje trga 

sekundarnih surovin v Uniji; 

Or. en 
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Predlog spremembe  96 

Maria Spiraki (Maria Spyraki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da bi z 

makroregionalnimi strategijami laže 

uresničili krožno gospodarstvo v državah 

članicah, pa tudi v tretjih državah na istem 

geografskem območju; meni, da bi lahko s 

temi strategijami podprli oblikovanje trga 

sekundarnih surovin v Uniji; 

15. poudarja, da bi z 

makroregionalnimi strategijami laže 

uresničili krožno gospodarstvo v državah 

članicah, pa tudi v tretjih državah na istem 

geografskem območju; meni, da bi moral 

biti poudarek teh strategij podpora 

oblikovanja trga sekundarnih surovin v 

Uniji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  97 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da bi z 

makroregionalnimi strategijami laže 

uresničili krožno gospodarstvo v državah 

članicah, pa tudi v tretjih državah na istem 

geografskem območju; meni, da bi lahko s 

temi strategijami podprli oblikovanje trga 

sekundarnih surovin v Uniji; 

15. poudarja premalo izkoriščen 

potencial makroregionalnih strategij, da 

bi z njimi laže uresničili krožno 

gospodarstvo v državah članicah, pa tudi v 

tretjih državah na istem geografskem 

območju; meni, da bi lahko s temi 

strategijami podprli oblikovanje trga 

sekundarnih surovin v Uniji; 

Or. hr 

 

Predlog spremembe  98 

Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da bi z 

makroregionalnimi strategijami laže 

uresničili krožno gospodarstvo v državah 

članicah, pa tudi v tretjih državah na istem 

geografskem območju; meni, da bi lahko s 

temi strategijami podprli oblikovanje trga 

sekundarnih surovin v Uniji; 

15. meni, da je treba 

z makroregionalnimi strategijami pomagati 

uresničiti krožno gospodarstvo v državah 

članicah, pa tudi v tretjih državah na istem 

geografskem območju; meni, da bi lahko s 

temi strategijami podprli oblikovanje trga 

sekundarnih surovin v Uniji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  99 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. ponavlja svoje stališče o pomenu 

ohranjanja in krepitve zmogljivosti 

lokalnih, regionalnih in nacionalnih 

organov, kar je tudi izredno pomembno za 

prehod na krožno gospodarstvo; želi 

spomniti na pomembno vlogo, ki jo lahko 

ima tehnična pomoč na tem področju; 

16. ponavlja svoje stališče o pomenu 

ohranjanja in krepitve zmogljivosti 

lokalnih, regionalnih in nacionalnih 

organov, kar je tudi izredno pomembno za 

prehod na krožno gospodarstvo; želi 

spomniti na pomembno vlogo, ki jo lahko 

ima tehnična pomoč na tem področju; 

poudarja vlogo, ki jo lahko v krožnem 

gospodarstvu prevzamejo pobude za 

„pametna mesta“, tako da spodbujajo 

modele zelene tehnologije kot del strategij 

za trajnostni razvoj mest; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  100 

Maria Spiraki (Maria Spyraki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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16. ponavlja svoje stališče o pomenu 

ohranjanja in krepitve zmogljivosti 

lokalnih, regionalnih in nacionalnih 

organov, kar je tudi izredno pomembno za 

prehod na krožno gospodarstvo; želi 

spomniti na pomembno vlogo, ki jo lahko 

ima tehnična pomoč na tem področju; 

16. ponavlja svoje stališče o pomenu 

ohranjanja in krepitve zmogljivosti 

lokalnih, regionalnih in nacionalnih 

organov, kar je tudi izredno pomembno za 

prehod na krožno gospodarstvo in bi bilo 

mogoče še okrepiti z ad hoc oceno 

rentabilnosti naložb; želi spomniti na 

pomembno vlogo, ki jo lahko ima tehnična 

pomoč na tem področju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  101 

Ruža Tomašić 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. ponavlja svoje stališče o pomenu 

ohranjanja in krepitve zmogljivosti 

lokalnih, regionalnih in nacionalnih 

organov, kar je tudi izredno pomembno za 

prehod na krožno gospodarstvo; želi 

spomniti na pomembno vlogo, ki jo lahko 

ima tehnična pomoč na tem področju; 

16. ponavlja svoje stališče o pomenu 

ohranjanja in krepitve zmogljivosti 

lokalnih, regionalnih in nacionalnih 

organov, kar je tudi izredno pomembno za 

prehod na krožno gospodarstvo; želi 

spomniti na pomembno vlogo, ki jo utegne 

imeti tehnična pomoč na tem področju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  102 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. poudarja, da imajo lokalni in 

regionalni organi, kot veja oblasti, ki je 

najbližje državljanom in lokalnim izzivom, 

boljši vpogled v lokalne izzive in 

priložnosti, zato poziva države članice, naj 

jim zagotovijo ustrezno funkcionalno in 
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finančno avtonomijo, vključno s pravico, 

da pripravijo in izvajajo svoje razvojne 

strategije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  103 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja pomen zelenih javnih 

naročil kot gonila krožnega gospodarstva s 

potencialnim trgom, ki je po ocenah vreden 

1,8 bilijona EUR letno in zagotavlja javna 

dela, blago in storitve13; 

17. poudarja pomen zelenih javnih 

naročil kot gonila krožnega gospodarstva s 

potencialnim trgom, ki je po ocenah vreden 

1,8 bilijona EUR letno in zagotavlja javna 

dela, blago in storitve13; želi spomniti, da 

bi bili programi kohezijske politike, kot sta 

Evropski sklad za regionalni razvoj 

(ESRD) in pobuda INTERREG, ustrezen 

instrument za izvedbo zelenih javnih 

naročil; 

_________________ _________________ 

13 Kupujte zeleno Priročnik o zelenih 

javnih naročilih, tretja izdaja, Evropska 

komisija, 2016. 

13 Priročnik o zelenih javnih naročilih, 

tretja izdaja, Evropska komisija, 2016. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  104 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. poudarja, da je Evropska komisija 

nedavno pojasnila, da so sredstva EU za 

energetsko učinkovitost namenjena 

gospodarskim sektorjem in dejavnostim, 
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katerih cilj je varstvo okolja, energetski 

prihranek in zmanjšanje emisij CO2, ter 

sektorjem, ki nimajo onesnažujočih 

proizvodnih procesov, ter da je treba s 

temi sredstvi podpirati le ukrepe za večjo 

energetsko učinkovitost obratov, kjer se 

materiali ponovno uporabijo in reciklirajo 

in njihova proizvodnja kroži, izključene 

pa so dejavnosti zbiranja, obdelave, 

odlaganja in sežiganja odpadkov; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  105 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. poudarja, da je potreben 

regulativni okvir za energijo, ki bo 

državljane in energetske skupnosti 

spodbujal k sodelovanju pri energetskem 

prehodu, in sicer s pravico do 

samoproizvodnje in porabe ter z 

nadaljnjimi podpornimi programi, 

zagotovljenim prednostnim dostopom do 

omrežja in prednostno distribucijo za 

energijo iz obnovljivih virov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  106 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva regionalne in lokalne 

organe, naj še naprej vlagajo v 

18. poziva regionalne in lokalne 

organe, naj še naprej vlagajo v 
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izobraževanje in ozaveščanje o koristih in 

prednostih vseh ukrepov s ciljem izvajanja 

krožnega gospodarstva prek projektov 

kohezijske politike, s čimer bi povečali 

udeležbo državljanov in vplivali na vedenje 

potrošnikov; 

izobraževanje in ozaveščanje o koristih in 

prednostih vseh ukrepov s ciljem izvajanja 

krožnega gospodarstva prek projektov 

kohezijske politike, s čimer bi povečali 

udeležbo državljanov in vplivali na vedenje 

potrošnikov; poudarja, da je pomembno 

razviti posebno strategijo za otoške regije; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  107 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva regionalne in lokalne 

organe, naj še naprej vlagajo v 

izobraževanje in ozaveščanje o koristih in 

prednostih vseh ukrepov s ciljem izvajanja 

krožnega gospodarstva prek projektov 

kohezijske politike, s čimer bi povečali 

udeležbo državljanov in vplivali na vedenje 

potrošnikov; 

18. poziva regionalne in lokalne 

organe, naj še naprej vlagajo v 

izobraževanje in ozaveščanje o koristih in 

prednostih vseh ukrepov s ciljem izvajanja 

krožnega gospodarstva prek projektov 

kohezijske politike, s čimer bi povečali 

udeležbo državljanov in vplivali na vedenje 

potrošnikov; pri tem poudarja potencial 

Evropskega socialnega sklada; 

Or. hr 

 

Predlog spremembe  108 

Michela Giuffrida 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva regionalne in lokalne 

organe, naj še naprej vlagajo v 

izobraževanje in ozaveščanje o koristih in 

prednostih vseh ukrepov s ciljem izvajanja 

krožnega gospodarstva prek projektov 

kohezijske politike, s čimer bi povečali 

18. poziva regionalne in lokalne 

organe, naj še naprej vlagajo v 

izobraževanje, usposabljanje 

specializiranih strokovnjakov in 

ozaveščanje o koristih in prednostih vseh 

ukrepov s ciljem izvajanja krožnega 
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udeležbo državljanov in vplivali na vedenje 

potrošnikov; 

gospodarstva prek projektov kohezijske 

politike, s čimer bi povečali udeležbo 

državljanov in vplivali na vedenje 

potrošnikov; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  109 

Maria Gabriela Zoană 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva regionalne in lokalne 

organe, naj še naprej vlagajo v 

izobraževanje in ozaveščanje o koristih in 

prednostih vseh ukrepov s ciljem izvajanja 

krožnega gospodarstva prek projektov 

kohezijske politike, s čimer bi povečali 

udeležbo državljanov in vplivali na vedenje 

potrošnikov; 

18. poziva regionalne in lokalne 

organe, naj še naprej vlagajo v 

izobraževalne programe in kampanje 

ozaveščanja javnosti o koristih in 

prednostih vseh ukrepov s ciljem izvajanja 

krožnega gospodarstva prek projektov 

kohezijske politike, s čimer bi povečali 

udeležbo državljanov in vplivali na vedenje 

potrošnikov; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  110 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. poziva Komisijo, naj spodbuja 

uporabo lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost, in celostnih teritorialnih naložb, 

da se lokalnim deležnikom pomaga 

združiti vire financiranja in načrtovati 

lokalne pobude, usmerjene v krožno 

gospodarstvo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  111 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. meni, da bi treba upoštevati vse 

različne teritorialne in upravne posebnosti 

ozemelj EU, da bi bil prehod na krožno 

gospodarstvo usklajen na evropski ravni; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  112 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18b. ugotavlja, da 80 % morskih 

odpadkov izvira s kopnega; poudarja, da 

je treba zato zoper odpadke na kopnem in 

v morju lokalno in regionalno ukrepati, 

tako da bo to koristilo okolju in zdravju 

ljudi; poziva države članice, regije in 

lokalne organe, naj svoja prizadevanja 

osredotočijo na preprečevanje nastajanja 

odpadkov na kopnem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  113 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 18b. poziva Komisijo, naj razmisli o 

izključitvi regionalnih in nacionalnih 

naložb, sofinanciranih iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov in 

namenjenih uresničevanju ciljev krožnega 

gospodarstva, iz izračuna nacionalnega 

javnofinančnega primanjkljaja v okviru 

evropskega semestra; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  114 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18c. priznava velik potencial lokalnega 

ukrepanja za učinkovito rešitev težave 

živilskih odpadkov; poziva k boljšemu 

sodelovanju nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih organov pri vzpostavitvi sistemov 

in platform, ki povezujejo različne akterje 

iz sektorjev živilske proizvodnje, prevoza, 

maloprodaje, potrošnikov in odpadkov ter 

ustrezne druge deležnike, s čimer bi 

dosegli večjo sinergijo pri iskanju 

učinkovitih rešitev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  115 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

programskem obdobju uveljavi ustrezno 

metodologijo spremljanja, ki bo 

19. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

programskem obdobju uveljavi ustrezno 

metodologijo spremljanja za zelo uspešne 
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omogočala natančno spremljanje 

prispevka kohezijske politike k doseganju 

krožnega gospodarstva; 

projekte, ki lahko predstavljajo primere 

dobre prakse, da bo mogoče natančno 

spremljati prispevek kohezijske politike k 

doseganju krožnega gospodarstva; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  116 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

programskem obdobju uveljavi ustrezno 

metodologijo spremljanja, ki bo 

omogočala natančno spremljanje prispevka 

kohezijske politike k doseganju krožnega 

gospodarstva; 

19. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

programskem obdobju uveljavi ustrezno 

metodologijo spremljanja in ustrezne 

kazalnike, ki bodo omogočali natančno 

spremljanje prispevka kohezijske politike k 

doseganju krožnega gospodarstva; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  117 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

programskem obdobju uveljavi ustrezno 

metodologijo spremljanja, ki bo omogočala 

natančno spremljanje prispevka kohezijske 

politike k doseganju krožnega 

gospodarstva; 

19. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

programskem obdobju preuči možnost 

uveljavitve metodologije spremljanja, ki bo 

omogočala boljše spremljanje prispevka 

kohezijske politike k doseganju krožnega 

gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  118 
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Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19a. poudarja, da je treba pri 

obravnavanju prehoda na bolj krožno 

gospodarstvo izboljšati sinergijo med 

vsemi skladi ESI ter med skladi ESI in 

drugimi programi in instrumenti EU, 

vključno s programom Obzorje 2020, 

programom LIFE in EFSI; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  119 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poziva Komisijo, naj v prihodnjem 

okviru kohezijske politike oblikuje novo 

določbo o predhodni pogojenosti, ki se bo 

nanašala na krožno gospodarstvo, na 

primer z oblikovanjem strategij krožnega 

gospodarstva; 

20. poziva Komisijo, naj v novih 

zakonodajnih predlogih o prihodnjem 

okviru kohezijske politike nadgradi 

obstoječe predhodne pogojenosti za 

tematski cilj o ohranitvi in varstvu okolja 

ter spodbujanju učinkovite rabe virov, da 

se zagotovi večji prispevek naložb 

kohezijske politike k prehodu na krožno 

gospodarstvo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  120 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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20. poziva Komisijo, naj v prihodnjem 

okviru kohezijske politike oblikuje novo 

določbo o predhodni pogojenosti, ki se bo 

nanašala na krožno gospodarstvo, na 

primer z oblikovanjem strategij krožnega 

gospodarstva; 

20. poziva Komisijo, naj v prihodnjem 

okviru kohezijske politike oblikuje novo 

določbo o predhodni pogojenosti, ki se bo 

nanašala na krožno gospodarstvo, na 

primer z oblikovanjem strategij krožnega 

gospodarstva; poudarja tudi, da mora biti 

krožno gospodarstvo posebni tematski cilj 

v okviru kohezijske politike v obdobju po 

letu 2020; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  121 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poziva Komisijo, naj v prihodnjem 

okviru kohezijske politike oblikuje novo 

določbo o predhodni pogojenosti, ki se bo 

nanašala na krožno gospodarstvo, na 

primer z oblikovanjem strategij krožnega 

gospodarstva; 

20. poziva Komisijo, naj v prihodnjem 

okviru kohezijske politike oblikuje novo 

določbo o predhodni pogojenosti, ki se bo 

nanašala na krožno gospodarstvo, na 

primer z oblikovanjem strategij krožnega 

gospodarstva, dogovorjenih z 

nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 

oblastmi ter z ekonomskimi in socialnimi 

partnerji; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  122 

Georgi Pirinski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poziva Komisijo, naj v prihodnjem 

okviru kohezijske politike oblikuje novo 

določbo o predhodni pogojenosti, ki se bo 

nanašala na krožno gospodarstvo, na 

20. poziva Komisijo, naj pri 

oblikovanju prihodnjega okvira 
kohezijske politike oceni smiselnost in 

izvedljivost nove določbe o predhodni 
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primer z oblikovanjem strategij krožnega 

gospodarstva; 

pogojenosti, ki se bo nanašala na krožno 

gospodarstvo, na primer z oblikovanjem 

strategij krožnega gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  123 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poziva Komisijo, naj v prihodnjem 

okviru kohezijske politike oblikuje novo 

določbo o predhodni pogojenosti, ki se bo 

nanašala na krožno gospodarstvo, na 

primer z oblikovanjem strategij krožnega 

gospodarstva; 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  124 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. poziva Komisijo, naj v programu 

Obzorje 2020 še več pozornosti in sredstev 

nameni inovacijskim in raziskovalnim 

projektom na področju krožnega 

gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  125 

Davor Škrlec 
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Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja, da je treba povečati 

podporo kohezijske politike za trajnostni 

razvoj mest, in poziva, naj se v zvezi s tem 

vidnejša vloga nameni ciljem, povezanim s 

krožnim gospodarstvom; poziva k 

nadaljevanju inovativnih urbanističnih 

ukrepov na tem področju in poziva 

Komisijo, naj izkušnje, ki jih bo pridobila v 

obdobju 2014–2020, v čim večji meri 

izkoristi pri pripravi predlogov za 

prihodnost; 

21. poudarja, da je treba povečati 

podporo kohezijske politike za trajnostni 

razvoj mest, in poziva, naj se v zvezi s tem 

vidnejša vloga nameni ciljem, povezanim s 

krožnim gospodarstvom; poziva k 

nadaljevanju inovativnih urbanističnih 

ukrepov na tem področju in poziva 

Komisijo, naj izkušnje, ki jih bo pridobila v 

obdobju 2014–2020, v čim večji meri 

izkoristi pri pripravi predlogov za 

prihodnost; poziva k prožnemu, 

prilagojenemu pristopu k izvajanju 

agende za mesta, ki bo zagotavljal 

spodbude in smernice, s katerimi bi v 

celoti izkoristili potencial mest pri 

uveljavljanju krožnega gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  126 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja, da je treba povečati 

podporo kohezijske politike za trajnostni 

razvoj mest, in poziva, naj se v zvezi s tem 

vidnejša vloga nameni ciljem, povezanim s 

krožnim gospodarstvom; poziva k 

nadaljevanju inovativnih urbanističnih 

ukrepov na tem področju in poziva 

Komisijo, naj izkušnje, ki jih bo pridobila v 

obdobju 2014–2020, v čim večji meri 

izkoristi pri pripravi predlogov za 

prihodnost; 

21. poudarja, da je treba povečati 

podporo kohezijske politike za trajnostni 

razvoj mest in podeželja, in poziva, naj se 

v zvezi s tem vidnejša vloga nameni 

ciljem, povezanim s krožnim 

gospodarstvom; poziva k nadaljevanju 

inovativnih urbanističnih ukrepov in 

ukrepov na podeželju na tem področju in 

poziva Komisijo, naj izkušnje, ki jih bo 

pridobila v obdobju 2014–2020, v čim 

večji meri izkoristi pri pripravi predlogov 

za prihodnost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  127 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

programskem obdobju predvidi 

oblikovanje posebnega sklada, dostopnega 

regionalnim in lokalnim ustanovam, ki bi 

omogočal kritje izrednih stroškov, na 

primer za čiščenje zakonitih in 

nezakonitih območij za skladiščenje in 

obdelavo odpadkov, tudi industrijskih; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  128 

Davor Škrlec 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poziva Komisijo, naj evropsko 

platformo deležnikov za krožno 

gospodarstvo preoblikuje v mesto za 

izmenjavo najboljše prakse, da se bodo 

sredstva kohezijske politike čim boljše 

uporabila za prehod na krožno 

gospodarstvo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  129 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja medsebojno odvisnost 

krožnega gospodarstva in blažitev 

podnebnih sprememb ter zato poziva k 

znatnemu povečanju izdatkov za krožno 

gospodarstvo in podnebna vprašanja v 

kohezijski politiki po letu 2020; 

22. poudarja medsebojno odvisnost 

krožnega gospodarstva in blažitev 

podnebnih sprememb ter zato poziva k 

zagotavljanju ustreznih izdatkov za 

naložbe, povezane s krožnim 

gospodarstvom in podnebnimi vprašanji, v 

kohezijski politiki po letu 2020; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  130 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. poziva, naj se v primerjavi s 

sedanjim večletnim finančnim okvirom 

znatno zvišajo sredstva za obvladovanje 

podnebnih sprememb in naj v prihodnjem 

večletnem finančnem okviru znašajo vsaj 

30 %; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  131 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22b. poziva Komisijo in nacionalne, 

regionalne in lokalne oblasti, naj 

izboljšajo sistem upravljanja in 

nadzorovanja projektov z vzpostavitvijo in 

posodobitvijo struktur, namenjenih 

uresničevanju ciljev krožnega 

gospodarstva, ter naj povečajo preglednost 
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projektov, da se prepreči prikrit vstop 

organiziranega kriminala, kar bi škodilo 

okolju in skupnosti; 

Or. it 

 


