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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta

Komisija namerava s sedanjim zakonodajnim predlogom za obdobje od leta 2013 do leta 
2020 določiti sedmi okoljski akcijski program, pri čemer je bil prvi sprejet leta 1973. Ker se je 
šesti okoljski akcijski program iztekel julija 2012, je Evropski parlament pred njegovim 
iztekom v svoji resoluciji1 z dne 20. aprila 2012 pozval Komisijo, naj kar se da hitro predstavi 
nadaljnji program, da bi omogočila prehod k trajnostni prihodnosti, zagotovila neprekinjeno 
delovanje in preprečila vrzel med projekti. Parlament je v svoji resoluciji pozval Komisijo, 
naj njen prihodnji predlog temelji na treh prednostnih nalogah: izvajanje in krepitev okoljske 
zakonodaje, vključevanje okoljskih ciljev v vse sektorske politike in mednarodna razsežnost 
varstva okolja. 

Komisija je novembra 2012 predložila osnutek sklepa o splošnem okoljskem akcijskem 
programu Unije z naslovom „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“. Cilj 
predlaganega sedmega okoljskega akcijskega programa je enak kot pri prejšnjih programih: 
oblikovati splošni okvir za različne okoljske ukrepe, načrte in zakonodajo, ki jih je nedavno 
objavila Komisija. Omogočati mora vključevanje in preučevanje vseh obstoječih okoljskih 
ciljev za leto 2020 za različna področja politike, in sicer v smislu medsebojne povezanosti. 
Predlog vsebuje tudi dolgoročni vidik v obliki vizije za leto 2050. Cilj novega okoljskega 
akcijskega programa je povečati prispevek okoljske politike k vzpostavitvi z viri 
gospodarnega, nizkoogljičnega gospodarstva, v katerem je naravni kapital zaščiten in se ga 
izboljšuje, zdravje in dobro počutje državljanov pa sta zagotovljena. 

Evropska komisija v prilogi k osnutku navaja devet prednostnih ciljev, ki naj bi jih dosegle 
EU in njene države članice.
1. varovanje, ohranjanje in izboljšanje naravnega kapitala Unije;
2. spreminjanje Unije v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično 

gospodarstvo;
3. varovanje državljanov Unije pred pritiski ter tveganji za zdravje in dobro počutje, ki so 

povezani z okoljem;
4. povečanje koristi okoljske zakonodaje Unije;
5. izboljšanje utemeljitve okoljske politike;
6. zagotovitev naložb za okoljsko in podnebno politiko ter ustrezno določanje cen;
7. izboljšanje vključevanja okoljskih vidikov in usklajenosti politike;
8. krepitev trajnosti mest v Uniji;
9. povečanje učinkovitosti Unije pri spopadanju z regionalnimi in svetovnimi okoljskimi 

izzivi.

Okoljski izzivi za kmetijski sektor

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2012 o reviziji šestega 

okoljskega akcijskega programa in določanju prednostnih nalog za sedmi okoljski akcijski program –
boljše okolje za boljše življenje (2011/2194(INI)).
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Kmetijski sektor se sooča z znatnimi pritiski v obliki vse večjega svetovnega povpraševanja 
po hrani, omejenih virov, potrebe po okoljevarstvenih ukrepih in izzivov pri proizvodnji hrane 
zaradi okoljskih sprememb. 

Kmetijstvo znatno prispeva k emisijam toplogrednih plinov, vendar ima skupaj z gozdovi tudi 
bistven potencial za blažitev podnebnih sprememb s pomočjo absorpcije in shranjevanja 
ogljika. Tudi raziskave in inovacije imajo lahko ključno vlogo pri blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje, denimo z zmanjšanjem emisij iz kmetijstva in povečanjem 
odpornosti posevkov na učinke podnebnih sprememb.

Zaradi omejenih naravnih virov bo učinkovita raba virov pri proizvodnji hrane bistvenega 
pomena za premagovanje sedanjih in prihodnjih izzivov. Po podatkih Organizacije Združenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo se bo svetovno prebivalstvo do leta 2050 povečalo za 
tretjino. To bo v povezavi s spremenjenimi vzorci porabe povečalo povpraševanje po hrani za 
70 %. Zato mora evropsko kmetijstvo nujno doseči najvišjo možno raven trajnosti in 
učinkovitosti rabe virov.

Prav tako je pomembno opozoriti, da se je količina živilskih odpadkov na svetovni ravni od 
leta 1974 do danes povečala za 50 % in da so potrebni nujni ukrepi za zmanjšanje 
prekomernega nastajanja živilskih odpadkov znotraj prehranske verige. 

Namen zakonodajnih predlogov za reformo skupne kmetijske politike je povezati neposredna 
plačila z zagotavljanjem javnih dobrin in kmetijsko-okoljskim ukrepom nameniti sredstva iz 
evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. To naj bi spodbudilo prakse z ugodnim 
vplivom na okolje, kot so diverzifikacija posevkov, zaščita trajnega travinja ter vzpostavitev 
in ohranitev ekološko dragocenih kmetijskih in gozdnatih območij. 

Da bi lahko ohranila odpornost in konkurenčnost evropskega kmetijstva in da bi to še naprej 
proizvajalo živila visoke kakovosti ter zagotavljalo okoljske storitve, poleg tega pa prispevalo 
k trajnostnemu razvoju podeželja EU, mora Unija razviti obsežne ukrepe za obvladovanje 
podnebnih sprememb. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Emisije onesnaževal v zrak, vodo in tla 
so se v zadnjih desetletjih znatno 
zmanjšale, v zadnjih letih pa so se 
zmanjšale tudi emisije toplogrednih plinov. 

2. Emisije onesnaževal v zrak, vodo in tla 
so se v zadnjih desetletjih zmanjšale, v 
zadnjih letih pa so se zmanjšale tudi 
emisije toplogrednih plinov. 
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Zakonodaja EU o kemikalijah je bila 
posodobljena, pri čemer se je v izdelkih, ki 
se uporabljajo v večini gospodinjstev, 
omejila uporaba številnih strupenih ali 
nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij in 
živo srebro. Državljani EU imajo dostop do 
nekaterih vodnih virov najboljše kakovosti 
na svetu, več kot 18 % ozemlja EU in 4 % 
njenih morij pa je določenih kot 
zavarovana območja narave.

Zakonodaja EU o kemikalijah je bila 
posodobljena, pri čemer se je v izdelkih, ki 
se uporabljajo v večini gospodinjstev, 
omejila uporaba številnih strupenih ali 
nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij in 
živo srebro. Državljani EU imajo dostop do 
nekaterih vodnih virov najboljše kakovosti 
na svetu, več kot 18 % ozemlja EU in 4 % 
njenih morij pa je določenih kot 
zavarovana območja narave.

Predlog spremembe 2
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vendar so številni okoljski trendi v EU 
še vedno zaskrbljujoči, nenazadnje zaradi 
nezadostnega izvajanja obstoječe okoljske 
zakonodaje EU. V dobrem stanju je le 
17 % vrst in habitatov, ki so bili ocenjeni v 
skladu z direktivo o habitatih, zaradi 
poslabšanja in izgube naravnega kapitala 
pa so ogrožena prizadevanja za doseganje 
ciljev EU v zvezi z biotsko raznovrstnostjo 
in podnebnimi spremembami. S tem so 
povezani visoki stroški, ki v našem 
gospodarskem ali socialnem sistemu še 
niso ustrezno ovrednoteni. Trideset 
odstotkov ozemlja EU je zelo 
razdrobljenega, kar vpliva na povezljivost 
in zdravje ekosistemov ter na njihovo 
zmožnost zagotavljanja storitev in uspešnih 
habitatov za vrste. Čeprav je v EU dosežen 
napredek na področju ločevanja rasti od 
emisij toplogrednih plinov, rabe virov in 
okoljskih vplivov, je raba virov večinoma 
še vedno netrajnostna in neučinkovita, z 
odpadki pa se še vedno ne ravna ustrezno. 
Zato podjetja v EU ne izkoriščajo 
pomembnih priložnosti, ki jih glede 
konkurenčnosti, zmanjšanja stroškov,
boljše produktivnosti in zanesljivosti 
oskrbe zagotavlja učinkovita raba virov. 
Kakovost vode in ravni onesnaženosti 

5. Vendar so številni okoljski trendi v EU 
še vedno zaskrbljujoči, nenazadnje zaradi 
nezadostnega izvajanja obstoječe okoljske 
zakonodaje EU. V dobrem stanju je le 17 
% vrst in habitatov, ki so bili ocenjeni v 
skladu z direktivo o habitatih. Trideset 
odstotkov ozemlja EU je zelo 
razdrobljenega, kar vpliva na povezljivost 
in zdravje ekosistemov ter na njihovo 
zmožnost zagotavljanja storitev in uspešnih 
habitatov za vrste. Čeprav je v EU dosežen 
napredek na področju ločevanja rasti od 
emisij toplogrednih plinov, rabe virov in 
okoljskih vplivov, je raba virov večinoma 
še vedno netrajnostna in neučinkovita, z 
odpadki pa se še vedno ne ravna ustrezno. 
Zato podjetja v EU ne izkoriščajo 
pomembnih priložnosti, ki jih glede 
konkurenčnosti, zmanjšanja stroškov, 
boljše produktivnosti in zanesljivosti 
oskrbe zagotavlja učinkovita raba virov. 
Kakovost vode in ravni onesnaženosti 
zraka so v številnih delih Evrope še vedno 
problematične, pri čemer so državljani EU 
še vedno izpostavljeni nevarnim snovem, 
ki lahko ogrožajo njihovo zdravje in dobro 
počutje. Netrajnostna raba zemljišč ogroža 
rodovitna tla ter vpliva na prehransko 
varnost in doseganje ciljev v zvezi z 
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zraka so v številnih delih Evrope še vedno 
problematične, pri čemer so državljani EU 
še vedno izpostavljeni nevarnim snovem, 
ki lahko ogrožajo njihovo zdravje in dobro 
počutje. Netrajnostna raba zemljišč ogroža 
rodovitna tla ter vpliva na prehransko 
varnost in doseganje ciljev v zvezi z 
biotsko raznovrstnostjo. Degradacija tal se 
večinoma nenadzorovano nadaljuje.

biotsko raznovrstnostjo. Degradacija tal se 
večinoma nenadzorovano nadaljuje.

Predlog spremembe 3
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Če želimo omogočiti dobro življenje v 
prihodnosti, je treba nujno in usklajeno 
ukrepati, da se izboljša ekološka odpornost 
in povečajo koristi, ki jih lahko 
gospodarstvu in družbi zagotovi okoljska 
politika, pri čemer je treba spoštovati 
ekološke omejitve planeta. Ta program 
izraža zavezanost EU, da se preoblikuje v 
vključujoče zeleno gospodarstvo, ki 
zagotavlja rast in razvoj, varuje zdravje in 
dobro počutje ljudi, zagotavlja dostojna 
delovna mesta, zmanjšuje neenakosti ter 
vlaga v naravni kapital in ga ohranja.

9. Če želimo omogočiti dobro življenje v 
prihodnosti, je treba nujno in usklajeno 
ukrepati, da se izboljša ekološka odpornost
in povečajo koristi, ki jih lahko 
gospodarstvu in družbi zagotovi okoljska 
politika, pri čemer je treba spoštovati 
ekološke omejitve planeta. Ta program 
izraža zavezanost EU kot akterja na 
svetovnem prizorišču, da si v 
mednarodnem okviru prizadeva za 
preoblikovanje v vključujoče zeleno 
gospodarstvo, ki zagotavlja rast in razvoj, 
varuje zdravje, kakovost prehrane (njene 
sanitarne, prehranske in organoleptične 
lastnosti) in dobro počutje ljudi, zagotavlja 
dostojna delovna mesta, zmanjšuje 
neenakosti ter vlaga v naravni kapital in ga 
ohranja.

Predlog spremembe 4
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Za takšno preoblikovanje je treba 
okoljska vprašanja celovito vključiti v 

11. Za takšno preoblikovanje je treba 
okoljska vprašanja celovito vključiti v 
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druge politike, na primer na področju 
energije, prometa, kmetijstva, ribištva, 
gospodarstva in industrije, raziskav in 
inovacij, zaposlovanja in sociale, da se 
zagotovi skladen, skupen pristop. Ukrepe 
znotraj EU morajo dopolnjevati tudi 
izboljšani ukrepi na svetovni ravni in 
sodelovanje s sosednjimi državami za 
spopadanje s skupnimi izzivi.

druge politike, na primer na področju 
energije, prometa, kmetijstva, ribištva,
mednarodne trgovine, gospodarstva in 
industrije, raziskav in inovacij, 
zaposlovanja in sociale ter davkov (lastni 
viri, povezani z okoljem), da se zagotovi 
skladen, skupen pristop. Ukrepe znotraj EU 
morajo dopolnjevati tudi izboljšani ukrepi 
na svetovni ravni in sodelovanje s 
sosednjimi državami za spopadanje s 
skupnimi izzivi.

Predlog spremembe 5
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16. Gospodarska uspešnost in blaginja EU 
sta odvisni od njenega naravnega kapitala, 
vključno z ekosistemi, ki zagotavljajo 
osnovne dobrine in storitve, tj. od 
rodovitne zemlje in večnamenskih gozdov 
do produktivnih zemljišč in morij, od 
sladke vode in čistega zraka do 
opraševanja, preprečevanja poplav ter 
uravnavanja podnebja in zaščite pred 
naravnimi nesrečami. Varstvu, ohranitvi in 
izboljšanju naravnega kapitala je namenjen 
velik del zakonodaje EU, vključno z 
okvirno direktivo o vodah, okvirno 
direktivo o morski strategiji, direktivo o 
kakovosti zraka in s tem povezanimi 
direktivami ter direktivama o habitatih in 
pticah. K zmanjšanju pritiskov na biotsko 
raznovrstnost, vključno z ekosistemi, 
vrstami in habitati, prispeva tudi 
zakonodaja o podnebnih spremembah, 
kemikalijah, industrijskih emisijah in 
odpadkih.

16. Gospodarska uspešnost in blaginja EU 
sta odvisni od njenega naravnega kapitala, 
vključno z naravnimi in kmetijskimi
ekosistemi, ki zagotavljajo osnovne 
dobrine in storitve, tj. od rodovitne zemlje 
in večnamenskih gozdov do
večnamenskih, produktivnih zemljišč v 
vseh regijah in morij, od sladke vode in 
čistega zraka do opraševanja, 
preprečevanja poplav ter uravnavanja 
podnebja in zaščite pred naravnimi 
nesrečami. Varstvu, ohranitvi in 
izboljšanju naravnega kapitala je namenjen 
velik del zakonodaje EU, vključno z 
okvirno direktivo o vodah, okvirno 
direktivo o morski strategiji, direktivo o 
kakovosti zraka in s tem povezanimi 
direktivami ter direktivama o habitatih in 
pticah. K zmanjšanju pritiskov na biotsko 
raznovrstnost, vključno z ekosistemi, 
vrstami in habitati, prispeva tudi 
zakonodaja o podnebnih spremembah, 
kemikalijah, industrijskih emisijah in 
odpadkih.
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18. Kljub dosedanjim znatnim 
prizadevanjem bo zahteva iz okvirne 
direktive o vodah v zvezi z doseganjem
„dobrega ekološkega stanja“ do leta 2015 
verjetno izpolnjena le za približno 53 % 
teles površinske vode v EU. Obstaja tudi 
tveganje, da cilj iz okvirne direktive o 
morski strategiji v zvezi z doseganjem
„dobrega okoljskega stanja“ do leta 2020 
verjetno ne bo izpolnjen, med drugim 
zaradi stalnega čezmernega ribolova in 
prisotnosti morskih odpadkov v evropskih 
morjih. Čeprav so politike EU v zvezi z 
zrakom in industrijskimi emisijami 
prispevale k zmanjšanju številnih oblik 
onesnaževanja, so ekosistemi še vedno 
ogroženi zaradi prekomernega usedanja 
dušika in onesnaženja z ozonom, kar je 
povezano z emisijami iz prometa,
intenzivnim kmetijstvom in proizvodnjo 
energije.

18. Kljub dosedanjim znatnim 
prizadevanjem bo zahteva iz okvirne 
direktive o vodah v zvezi z doseganjem
„dobrega ekološkega stanja“ do leta 2015 
verjetno izpolnjena le za približno 53 % 
teles površinske vode v EU. Obstaja tudi 
tveganje, da cilj iz okvirne direktive o 
morski strategiji v zvezi z doseganjem
„dobrega okoljskega stanja“ do leta 2020 
verjetno ne bo izpolnjen, med drugim 
zaradi stalnega čezmernega ribolova in 
prisotnosti morskih odpadkov v evropskih 
morjih. Čeprav so politike EU v zvezi z 
zrakom in industrijskimi emisijami 
prispevale k zmanjšanju številnih oblik 
onesnaževanja, so ekosistemi še vedno 
ogroženi zaradi prekomernega usedanja 
dušika in onesnaženja z ozonom, kar je 
povezano z emisijami iz prometa,
netrajnostnimi kmetijskimi praksami in 
proizvodnjo energije.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

19. Zato je za varovanje, ohranjanje in 
izboljšanje naravnega kapitala EU 
potrebno tudi obravnavanje težav pri viru, 
med drugim z boljšim vključevanjem ciljev 
v zvezi z naravnim kapitalom v druge 
politike, pri čemer je treba zagotoviti, da so 
politike usklajene in zagotavljajo posredne 
koristi. K doseganju teh ciljev prispevajo 
tudi ozelenitveni elementi iz predlogov
Komisije o reformah, zlasti za kmetijstvo, 

19. Zato je za varovanje, ohranjanje in 
izboljšanje naravnega kapitala EU 
potrebno tudi obravnavanje težav pri viru, 
med drugim z boljšim vključevanjem ciljev 
v zvezi z naravnim kapitalom v druge 
politike, pri čemer je treba zagotoviti, da so 
politike usklajene in zagotavljajo posredne 
koristi. Ozelenitveni elementi iz predlogov
reform, zlasti za kmetijstvo, ribištvo in 
kohezijsko politiko EU, so podprti s 



AD\930572SL.doc 9/26 PE504.216v02-00

SL

ribištvo in kohezijsko politiko EU, ki so 
podprti s predlogi za okolju prijaznejši 
proračun EU v večletnem finančnem 
okviru 2014–2020. Na vodne ekosisteme 
na podeželskih območjih bi moralo ugodno 
vplivati povezovanje kmetijskih izplačil z 
izpolnjevanjem ustreznih zahtev iz okvirne 
direktive o vodah, kot je določeno v 
predlogih Komisije za reformo skupne 
kmetijske politike. Ukrepi za okolju 
prijaznejšo skupno kmetijsko politiko bodo 
spodbujali tudi kmetijske prakse v zvezi z 
diverzifikacijo posevkov, zaščito trajnega 
travinja ter vzpostavitvijo in ohranjanjem 
ekološko dragocenih kmetijskih in 
gozdnih območij, ki ugodno vplivajo na 
okolje.

predlogi za okolju prijaznejši proračun EU 
v večletnem finančnem okviru 2014–2020, 
v katerem bo torej moral biti predviden 
ustrezen proračun za financiranje 
vzpostavitve takih elementov. Na vodne 
ekosisteme na podeželskih območjih bi
morala ugodno vplivati dokončna 
uveljavitev okvirne direktive o vodah, ko 
se bo ta enakovredno izvajala v vseh 
državah članicah, kot je določeno v 
predlogih Komisije za reformo skupne 
kmetijske politike. Nadaljnji ukrepi za 
okolju prijaznejšo skupno kmetijsko 
politiko bodo v okviru neposrednih plačil 
in v okviru programov za razvoj podeželja
spodbujali tudi kmetijske prakse, ki 
ugodno vplivajo na okolje. Pomemben 
sestavni del trajnostnega kmetijstva je 
gospodarjenje ob upoštevanju 
odgovornosti do prihodnjih generacij, ki 
je istočasno produktivno in gospodarno z 
viri.

Predlog spremembe 8
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

19a. Upravljanje z zemljišči v Uniji že 
desetletja prispeva k ohranjanju habitatov 
in k raznoliki kulturni krajini. Evropsko 
kmetijstvo in gozdarstvo je v preteklih 
desetletjih doseglo pomembna izboljšanja 
v vseh ekosistemih oziroma pri vseh 
emisijah snovi, pomembnih za kmetijstvo, 
delno tudi zaradi učinkovite organizacije 
proizvodnje.

Predlog spremembe 9
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 22
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

22. Degradacija, fragmentacija in 
netrajnostna raba zemljišč v EU ogrožajo 
zagotavljanje številnih ključnih 
ekosistemskih storitev in biotsko 
raznovrstnost ter povečujejo ranljivost 
Evrope za podnebne spremembe in naravne 
nesreče. Poleg tega povzročajo degradacijo 
tal. Več kot 25 % ozemlja EU je 
prizadetega zaradi erozije tal zaradi vode, 
kar ogroža funkcije tal in vpliva na 
kakovost sladke vode. Stalni težavi sta tudi 
onesnaževanje in pozidava tal. V EU naj bi 
bilo onesnaženih več kot pol milijona 
območij, pri čemer bodo do njihove 
opredelitve in ocene še naprej predstavljala 
morebitna resna tveganja za okolje in 
zdravje. Vsako leto se več kot 1 000 km² 
zemljišč izkoristi za stanovanjske, 
industrijske, prometne ali rekreacijske 
namene. Te dolgoročne spremembe je 
težko ali drago izničiti, pri čemer skoraj 
vedno vključujejo kompromise med 
različnimi družbenimi, gospodarskimi in 
okoljskimi potrebami. Odločitve držav 
članic v zvezi z načrtovanjem rabe zemljišč 
bi morale postati bolj trajnostne.

22. Degradacija, fragmentacija in 
netrajnostna raba zemljišč v EU ogrožajo 
zagotavljanje številnih ključnih 
ekosistemskih storitev in biotsko 
raznovrstnost ter povečujejo ranljivost 
Evrope za podnebne spremembe in naravne 
nesreče. Poleg tega povzročajo degradacijo 
tal. Več kot 25 % ozemlja EU je 
prizadetega zaradi erozije tal zaradi vode, 
kar ogroža funkcije tal in vpliva na 
kakovost sladke vode. Stalni težavi sta tudi 
onesnaževanje in pozidava tal. V EU naj bi 
bilo onesnaženih več kot pol milijona 
območij, pri čemer bodo do njihove 
opredelitve in ocene še naprej predstavljala 
morebitna resna tveganja za okolje in 
zdravje. Vsako leto se več kot 1 000 km² 
zemljišč izkoristi za stanovanjske, 
industrijske, prometne ali rekreacijske 
namene. Te dolgoročne spremembe je 
težko ali drago izničiti, pri čemer skoraj 
vedno vključujejo kompromise med 
različnimi družbenimi, gospodarskimi in 
okoljskimi potrebami. Odločitve držav 
članic v zvezi z načrtovanjem rabe zemljišč 
bi morale postati bolj trajnostne. Za 
obravnavanje resnega problema pozidave 
tal bi bilo treba države članice EU 
spodbujati, naj sprejmejo ukrepe za 
zmanjšanje rabe zemljišč in okrepijo 
ohranjanje kmetijskih zemljišč za 
proizvodnjo hrane in krme ter obnovljivih 
surovin.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

22a. Kmetijstvo in gozdarstvo skupaj 
obsegata 78 % pokrovnosti tal Unije. Zato 
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imata še naprej glavno vlogo pri 
ohranjanju naravnih virov in kulturnih 
krajin, ki so pogoj za druge človeške 
dejavnosti na podeželju. Pogozdovanje je 
ključnega pomena za utrjevanje tal ter za 
prilagajanje na podnebne spremembe in 
blaženje njihovih posledic, medtem ko 
lahko trajnostno kmetijstvo pripomore k 
boljšemu ohranjanju tal. Hkrati je treba 
poudariti integrirane in inovativne 
kmetijske prakse, kot so precizne 
tehnologije in ekološki pristopi, ter 
posebno pozornost nameniti izboljšanju 
rodovitnosti tal z nekemičnimi gnojili in 
vzdržnim povečanjem pridelka. 

Predlog spremembe 11
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

23. Za zmanjšanje največjih umetnih 
pritiskov na zemljišča, tla in druge 
ekosisteme v Evropi bodo sprejeti ukrepi, 
ki bodo zagotovili, da se pri odločitvah v 
zvezi z rabo zemljišč na vseh ustreznih 
ravneh primerno upoštevajo vplivi na 
okolje ter socialni in gospodarski učinki.
Sklepi vrha Rio+20 vključujejo poziv k
„nevtralnosti na področju degradacije 
zemljišč“. EU in države članice bi morale 
razmisliti o tem, kako lahko v okviru 
svojih pristojnosti najbolje zagotovijo 
izvajanje takšne zaveze ter znotraj 
zavezujočega pravnega okvira 
obravnavajo vprašanja v zvezi s 
kakovostjo tal. Opredeljeni bodo tudi cilji 
za trajnostno rabo zemljišč in tal.

23. Za zmanjšanje največjih umetnih 
pritiskov na zemljišča, tla in druge 
ekosisteme v Evropi bodo sprejeti ukrepi
na nacionalni ravni, ki bodo zagotovili, da 
se pri odločitvah v zvezi z rabo zemljišč na 
vseh ustreznih ravneh primerno upoštevajo 
vplivi na okolje ter socialni in gospodarski 
učinki. Sklepi vrha Rio+20 vključujejo 
poziv k „nevtralnosti na področju 
degradacije zemljišč“. Takšno zavezo bi 
bilo mogoče najbolje izpolniti znotraj 
držav članic EU.

Vprašanja v zvezi s kakovostjo tal je glede 
na načelo subsidiarnosti najbolje reševati 
znotraj zavezujočega pravnega okvira na 
ravni držav članic. Opredeljeni bodo tudi 
cilji za trajnostno rabo zemljišč in tal.
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Predlog spremembe 12
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

24. Čeprav se je v zadnjih dvajsetih letih 
vnos dušika in fosforja v okolje EU znatno 
zmanjšal, čezmerno sproščanje hranil še 
naprej vpliva na kakovost zraka in vode ter 
negativno vpliva na ekosisteme in tako 
povzroča znatne težave za zdravje ljudi. Za 
nadaljnje znatno zmanjšanje sproščanja 
hranil je treba nujno obravnavati zlasti 
sproščanje amonijaka zaradi 
neučinkovitega ravnanja z gnojili in
neustreznega čiščenja odpadnih voda.
Potrebna so tudi nadaljnja prizadevanja za 
upravljanje cikla hranil na način, ki bo 
stroškovno učinkovitejši in bolj 
gospodaren z viri, ter za izboljšanje 
učinkovitosti uporabe gnojil. Zato je treba 
za obravnavo navedenih izzivov izboljšati 
izvajanje okoljske zakonodaje EU, po 
potrebi zaostriti standarde in obravnavati 
cikel hranil v okviru bolj celostnega 
pristopa, ki medsebojno povezuje in 
vključuje obstoječe politike EU, ki že 
obravnavajo odpravo čezmernega 
sproščanja hranil in evtrofikacijo.

24. Čeprav se je v zadnjih dvajsetih letih 
vnos dušika in fosforja v okolje EU znatno 
zmanjšal, precejšnje sproščanje hranil še 
naprej vpliva na kakovost zraka in vode ter 
negativno vpliva na ekosisteme in tako 
povzroča znatne težave za zdravje ljudi. Za 
nadaljnje znatno zmanjšanje sproščanja 
hranil je treba obravnavati zlasti sproščanje 
amonijaka, ki nastaja v naravnih procesih 
(ravnanje z gnojili in čiščenje odpadnih 
voda). Potrebna so tudi nadaljnja 
prizadevanja za upravljanje cikla hranil na 
način, ki bo stroškovno učinkovitejši in 
bolj gospodaren z viri, ter za izboljšanje 
učinkovitosti uporabe gnojil in ustvarjanje 
trajnostnega cikla hranil med mestnimi in 
podeželskimi območji. Zato je treba za 
obravnavo navedenih izzivov vlagati v 
raziskave, izboljšati izvajanje okoljske 
zakonodaje EU, po potrebi prilagoditi
standarde in obravnavati cikel hranil v 
okviru bolj celostnega pristopa, ki 
medsebojno povezuje in vključuje 
obstoječe politike EU, npr. program 
Obzorje 2020, ki že obravnavajo odpravo 
čezmernega sproščanja hranil in 
evtrofikacijo.

Predlog spremembe 13
Predlog sklepa

Priloga – odstavek 26 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zemljišča v EU se upravljajo trajnostno, 
tla so ustrezno varovana in sanacija
onesnaženih območij se ustrezno izvaja;

(e) zemljišča v EU se upravljajo trajnostno, 
tla v državah članicah so ustrezno 
varovana in države članice ustrezno 
izvajajo sanacijo onesnaženih območij;
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Predlog spremembe 14
Predlog sklepa

Priloga – odstavek 26 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) gozdovi in njihove storitve so
zavarovane, njihova odpornost na 
podnebne spremembe in požare pa je večja.

(g) gozdovi in njihove številne storitve so
zavarovani in trajnostno upravljani, 
njihova odpornost na podnebne spremembe 
in požare pa je večja, saj so gozdovi 
pomemben obnovljivi vir surovin.

Predlog spremembe 15
Predlog sklepa

Priloga – odstavek 26 – pododstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) opraševanje se ohranja na visoki 
ravni, sprejmejo se ukrepi za podpiranje 
in spodbujanje zdravja čebel in, če je 
potrebno, tudi ukrepi, ki skupaj z 
izvajanjem ukrepov za zmanjšanje 
tveganja spremljajo uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo po 
znanstveni oceni tveganja negativne 
učinke na kolonije.

Predlog spremembe 16
Predlog sklepa

Priloga – točka 26 – pododstavek 2 - točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) sprejetje dodatnih ukrepov za zaščito, 
spodbujanje in podpiranje kmetijskih 
sektorjev, za katere se je izkazalo, da 
prispevajo k biotski raznovrstnosti, zlasti 
čebelarstva;
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Predlog spremembe 17
Predlog sklepa

Priloga – odstavek 26 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) krepitev prizadevanj za zmanjšanje 
erozije tal in povečanje organskih snovi v 
tleh, sanacijo onesnaženih območij in 
izboljšanje vključevanja vidikov rabe 
zemljišč v usklajen postopek odločanja, v 
katerega so vključene vse ustrezne upravne 
ravni in ki je podprt s sprejetjem ciljev v 
zvezi s tlemi in zemljišči kot virom ter s 
cilji načrtovanja rabe zemljišč;

(e) krepitev prizadevanj na nacionalni 
ravni za zmanjšanje erozije tal in 
povečanje organskih snovi v tleh, med 
drugim tudi z ohranjanjem in 
oblikovanjem uspešnih kmetijskih 
okoljskih programov za razvoj podeželja v 
okviru skupne kmetijske politike, sanacijo 
onesnaženih območij in izboljšanje 
vključevanja vidikov rabe zemljišč v 
usklajen postopek odločanja, v katerega so 
vključene vse ustrezne upravne ravni in ki 
je podprt s sprejetjem ciljev v zvezi s tlemi 
in zemljišči kot virom ter s cilji načrtovanja 
rabe zemljišč; krepitev prizadevanj na 
nacionalni ravni za zmanjšanje rabe 
zemljišč in za ohranjanje kmetijskih 
zemljišč za proizvodnjo hrane, krme in 
obnovljivih surovin;

Predlog spremembe 18
Predlog sklepa

Priloga – odstavek 26 – pododstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) razvoj in izvajanje nove strategije EU 
o gozdovih, ki obravnava številne zahteve 
in koristi v zvezi z gozdovi ter prispeva k 
bolj strateško usmerjenemu pristopu k 
varstvu gozdov in izboljšanju njihovega 
stanja.

črtano
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Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

28. V celotnem gospodarstvu so potrebne 
inovacije za izboljšanje učinkovite rabe 
virov, da se glede na vedno višje cene 
virov, pomanjkanje in omejitev ponudbe 
poveča konkurenčnost. Pri spodbujanju 
inovacij, vključno z ekoinovacijami, je 
ključen poslovni sektor. Vendar trgi ne 
bodo uspešno delovali samostojno.
Potrebni so vladni ukrepi na ravni Unije in 
držav članic, ki zagotavljajo ustrezne 
okvirne pogoje za ekoinovacije ter 
spodbujajo razvoj trajnostnih poslovnih ali 
tehnoloških rešitev za okoljske izzive.

28. V celotnem gospodarstvu so potrebne
raziskave in inovacije za izboljšanje 
učinkovite rabe virov, da se glede na vedno 
višje cene virov, pomanjkanje in omejitev 
ponudbe poveča konkurenčnost. Inovacije 
so potrebne na področju porabe energije 
kmetijskih strojev, da se poveča energijska 
učinkovitost in zmanjšajo emisije CO2, ter 
na področju spodbujanja posodabljanja 
kmetij, da se sprejmejo inovativne metode 
in tehnologija. Pri spodbujanju inovacij, 
vključno z ekoinovacijami, je ključen 
poslovni sektor. Vendar trgi ne bodo 
uspešno delovali samostojno. Potrebni so 
vladni ukrepi na ravni Unije in držav 
članic, ki zagotavljajo ustrezne okvirne 
pogoje za ekoinovacije ter spodbujajo 
razvoj trajnostnih poslovnih ali tehnoloških 
rešitev za okoljske izzive.

Predlog spremembe 20
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30. Popolno izvajanje celostnega svežnja 
pravil EU na področjih energije in 
podnebnih sprememb je bistveno za 
doseganje ključnih točk, določenih za 
leto 2020, in konkurenčnega 
nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050. 
Medtem ko si EU prizadeva zmanjšati 
domače emisije toplogrednih plinov za 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, in 
sicer do leta 2020, bo za uresničitev cilja 
glede 20-odstotnega povečanja energetske 
učinkovitosti potrebno veliko hitrejše 
izboljšanje učinkovitosti. To je pomembno 

30. Popolno izvajanje celostnega svežnja 
pravil EU na področjih energije in 
podnebnih sprememb je bistveno za 
doseganje ključnih točk, določenih za 
leto 2020, in konkurenčnega 
nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050. 
Medtem ko si EU prizadeva zmanjšati 
domače emisije toplogrednih plinov za 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, in 
sicer do leta 2020, bo za uresničitev cilja 
glede 20-odstotnega povečanja energetske 
učinkovitosti potrebno veliko hitrejše 
izboljšanje učinkovitosti. To je pomembno 
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tudi zaradi še vedno naraščajočega 
povpraševanja po energiji in rednih 
razprav o različnih interesih glede rabe 
zemljišč za hrano ali za bioenergijo. K 
temu bo predvidoma pomembno prispevala 
nova direktiva o energetski učinkovitosti.

tudi zaradi še vedno naraščajočega 
povpraševanja po energiji. K temu bo 
predvidoma pomembno prispevala nova 
direktiva o energetski učinkovitosti.

Predlog spremembe 21
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

32. Z uporabo najboljših razpoložljivih 
tehnologij v industriji v skladu z direktivo 
o industrijskih emisijah se bodo v več kot 
50 000 večjih industrijskih obratih v EU 
izboljšali vzorci rabe virov in zmanjšale 
emisije, kar bo znatno prispevalo k 
dolgoročnejšemu spodbujanju razvoja 
inovativnih tehnologij, okolju prijaznemu 
gospodarstvu in zmanjšanju stroškov 
industrije.

32. Z uporabo najboljših razpoložljivih 
tehnologij v industriji v skladu z direktivo 
o industrijskih emisijah se bodo v več kot 
50 000 večjih industrijskih obratih v EU 
izboljšali vzorci rabe virov in zmanjšale 
emisije, kar bo znatno prispevalo k 
dolgoročnejšemu spodbujanju razvoja 
inovativnih tehnologij, okolju prijaznemu 
gospodarstvu in zmanjšanju stroškov 
industrije. Hkrati je mogoče z napredkom 
pri raziskavah ter ustvarjanjem kratkih 
dobavnih verig in lokalnih trgov za 
kmetijske pridelke znatno zmanjšati 
emisije CO2, ki nastanejo zaradi prevoza 
hrane. Krajše poti zagotavljajo več sveže 
in zdrave hrane.

Predlog spremembe 22
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

35. Da bi vzpostavili okvir za ukrepanje 
glede izboljšanja vidikov učinkovite rabe 
virov, ki presega emisije toplogrednih 
plinov in energijo, bodo določeni cilji za 
zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje na 
okolje, zlasti v živilskem, stanovanjskem 
sektorju in sektorju mobilnosti. V vseh 

35. Da bi vzpostavili okvir za ukrepanje 
glede izboljšanja vidikov učinkovite rabe 
virov, ki presega emisije toplogrednih 
plinov in energijo, bodo določeni cilji za 
zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje na 
okolje, zlasti v živilskem sektorju z 
zmanjšanjem odpadkov, stanovanjskem 
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navedenih sektorjih nastane skoraj 80 % 
vplivov potrošnje na okolje. V sklepih 
konference Rio+20 je priznana potreba po 
znatnem zmanjšanju izgube hrane po 
spravilu in drugih izgub hrane ter 
odpadkov v celotni verigi preskrbe s hrano.

sektorju in sektorju mobilnosti. V vseh 
navedenih sektorjih nastane skoraj 80 % 
vplivov potrošnje na okolje. V sklepih 
konference Rio+20 je priznana potreba po 
znatnem zmanjšanju izgube hrane po 
spravilu in drugih izgub hrane ter 
odpadkov v celotni verigi preskrbe s hrano. 
To je mogoče doseči z boljšim 
vrednotenjem živil, regionalnim trženjem 
ter izboljšanjem logistike, prevoza, 
skladiščenja in pakiranja, kar zadeva vse 
akterje v prehrambni verigi, zlasti trgovce 
in potrošnike. K temu sodi tudi ciljno 
usmerjeno obveščanje in informiranje 
potrošnikov.

Predlog spremembe 23
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

39. Kot prednostna naloga bo obravnavana 
tudi učinkovita raba virov v vodnem 
sektorju, ki prispeva k zagotavljanju 
dobrega stanja voda. Čeprav je zaradi suše 
in pomanjkanja vode prizadetih vedno več 
delov Evrope, se na primer zaradi uhajanja 
v distribucijskem omrežju predvidoma še 
vedno zavrže 20–40 % razpoložljive vode 
v Evropi. Glede na razpoložljive modele še 
vedno obstaja veliko možnosti, da se v EU 
izboljša učinkovita rabe vode. Poleg tega 
se pričakuje, da se bo obremenitev vodnih 
virov v Evropi zaradi vedno večjega 
povpraševanja in vplivov podnebnih 
sprememb znatno povečala. Glede na to 
morajo Unija in države članice ukrepati, da 
bi z uporabo tržnih mehanizmov, kot je 
določanje cen vode, ki odražajo dejansko 
vrednost vode, zagotovile, da se pri 
odvzemanju vode upoštevajo omejitve 
obnovljivih vodnih virov do leta 2020, 
vključno z izboljšanjem učinkovite rabe 
vode. Napredek bo omogočen s 

39. Kot prednostna naloga bo obravnavana 
tudi učinkovita raba virov v vodnem 
sektorju, ki prispeva k zagotavljanju 
dobrega stanja voda. Čeprav je zaradi suše 
in pomanjkanja vode prizadetih vedno več 
delov Evrope, se na primer zaradi uhajanja 
v distribucijskem omrežju predvidoma še 
vedno zavrže 20–40 % razpoložljive vode 
v Evropi. Glede na razpoložljive modele še 
vedno obstaja veliko možnosti, da se v EU 
izboljša učinkovita rabe vode. Poleg tega
se pričakuje, da se bo obremenitev vodnih 
virov v Evropi zaradi vedno večjega 
povpraševanja in vplivov podnebnih 
sprememb znatno povečala. Glede na to 
morajo Unija in države članice ukrepati, da 
bi z uporabo tržnih mehanizmov, kot je 
določanje cen vode, ki odražajo dejansko 
vrednost vode, zagotovile, da se pri 
odvzemanju vode upoštevajo omejitve 
obnovljivih vodnih virov do leta 2020, 
vključno z izboljšanjem učinkovite rabe 
vode. Napredek bo omogočen s 
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spodbujanjem predstavitve in širjenjem 
inovativnih tehnologij, sistemov in 
poslovnih modelov, ki temeljijo na 
strateškem izvedbenem načrtu evropskega 
partnerstva za inovacije na področju voda.

spodbujanjem predstavitve in širjenjem 
inovativnih tehnologij, sistemov in 
poslovnih modelov, ki temeljijo na 
strateškem izvedbenem načrtu evropskega 
partnerstva za inovacije na področju voda
in na evropskem partnerstvu za inovacije 
na področju produktivnosti in trajnostni 
kmetijstva, predvidenega v predlogih za 
reformo drugega stebra skupne kmetijske 
politike.

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 41 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Spodbujanje javnih in zasebnih 
prizadevanj za raziskave in inovacije, 
potrebnih za razvoj inovativnih tehnologij, 
sistemov in poslovnih modelov, ki bodo 
pospešili prehod v nizkoogljično 
gospodarstvo, ki učinkovito izrablja vire, 
ter znižali stroške takšnega prehoda. 

(c) Spodbujanje javnih in zasebnih 
prizadevanj za raziskave in inovacije, 
potrebnih za razvoj inovativnih tehnologij, 
sistemov in poslovnih modelov, ki bodo 
pospešili prehod v nizkoogljično 
gospodarstvo, ki učinkovito izrablja vire, 
ter znižali stroške takšnega prehoda, in ki 
bodo pomagali zmanjšati količino 
živilskih odpadkov v prehranski verigi za 
50 % do leta 2025. 

Predlog spremembe 25
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

50. Okoljske težave se bodo še naprej 
povečevale zaradi podnebnih sprememb, ki 
povzročajo daljša sušna obdobja in 
vročinske vale, poplave, nevihte in gozdne 
požare ter nove ali bolj virulentne oblike 
bolezni ljudi, živali ali rastlin. Sprejeti je 
treba posebne ukrepe, da se zagotovi 
ustrezna pripravljenost EU na 
obravnavanje pritiskov in sprememb, ki 

50. Okoljske težave se bodo še naprej 
povečevale zaradi podnebnih sprememb, ki 
povzročajo daljša sušna obdobja in 
vročinske vale, poplave, nevihte in gozdne 
požare ter nove ali bolj virulentne oblike 
bolezni ljudi, živali ali rastlin. Sprejeti je 
treba posebne ukrepe, da se zagotovi 
ustrezna pripravljenost EU na 
obravnavanje pritiskov in sprememb, ki 
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nastanejo zaradi podnebnih sprememb, da 
bi se okrepila njena odpornost na okoljske, 
gospodarske in družbene spremembe. Ker 
podnebne spremembe v vedno večjem 
obsegu vplivajo na mnoge sektorje in bodo 
nanje vplivale tudi v prihodnosti, je treba v 
politike EU dodatno vključiti vprašanja 
glede prilagajanja in obvladovanja tveganja 
naravnih nesreč.

nastanejo zaradi podnebnih sprememb, da 
bi se okrepila njena odpornost na okoljske, 
gospodarske in družbene spremembe. Ker 
podnebne spremembe v vedno večjem
obsegu vplivajo na mnoge sektorje in bodo 
nanje vplivale tudi v prihodnosti, je treba v 
politike EU dodatno vključiti vprašanja 
glede prilagajanja in obvladovanja tveganja 
naravnih nesreč. Hkrati je treba 
gospodarskim subjektom v najbolj 
prizadetih sektorjih, kot so kmetje, 
zagotoviti obsežnejše informacije o 
podnebnih tveganjih, ki izhajajo iz slabih 
praks, in mogoče rešitve za prilagajanje.

Predlog spremembe 26
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

62. Komisija bo državam članicam 
pomagala izboljšati skladnost ter še naprej 
pomagala zagotavljati, da zakonodaja 
ustreza svojemu namenu in so v njej 
upoštevana najnovejša znanstvena 
spoznanja. Splošno pravilo je, da bodo 
pravne obveznosti, ki so dovolj jasne in 
natančne, zajete v uredbah, ki imajo 
neposreden in merljiv učinek, pri njihovem 
izvajanju pa nastane manj neskladnosti.
Komisija bo okrepila uporabo pregledov 
uspešnosti in drugih načinov za javno 
spremljanje napredka držav članic pri 
izvajanju posebnih delov zakonodaje.

62. Komisija bo državam članicam 
pomagala izboljšati skladnost ter še naprej 
pomagala zagotavljati, da je zakonodaja
sorazmerna in ustreza svojemu namenu ter 
da so v njej upoštevana najnovejša 
znanstvena spoznanja. Splošno pravilo je, 
da bodo pravne obveznosti, ki so dovolj 
jasne in natančne, zajete v uredbah, ki 
imajo neposreden in merljiv učinek, pri 
njihovem izvajanju pa nastane manj 
neskladnosti. Komisija bo okrepila
komunikacijo, uporabo pregledov 
uspešnosti in drugih načinov za javno 
spremljanje napredka držav članic pri 
izvajanju posebnih delov zakonodaje in za 
obveščanje javnosti o pozitivnih trendih 
na področju varstva okolja.

Predlog spremembe 27
Predlog sklepa

Priloga – odstavek 63 – pododstavek 2 – točka e a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) razvijejo se skupne strategije na 
področju varstva okolja in narave med 
različnimi akterji ter širša komunikacija o 
preizkušenih praksah;

Predlog spremembe 28
Predlog sklepa

Priloga – odstavek 63 – pododstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) redno preverjanje obstoječe 
zakonodaje za zagotovitev, da so ukrepi v 
okviru okoljske zakonodaje sorazmerni, 
uresničljivi in ciljno usmerjeni.

Predlog spremembe 29
Predlog sklepa

Priloga – odstavek 71 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) komunikacija in širjenje pozitivnega 
razvoja in trendov v okviru varstva okolja.

Predlog spremembe 30
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

75. Zasebni sektor je treba spodbujati tudi, 
naj izkoristi priložnosti, ki jih zagotavlja 
novi finančni okvir, da okrepi svoje 
sodelovanje pri prizadevanjih za doseganje 
okoljskih in podnebnih ciljev, zlasti v zvezi 
z dejavnostmi na področju ekoinovacij in 
uporabe novih tehnologij, pri čemer je 
treba posebno pozornost nameniti malim in

75. Zasebni sektor je treba spodbujati tudi, 
naj izkoristi priložnosti, ki jih zagotavlja 
novi finančni okvir, da okrepi svoje 
sodelovanje pri prizadevanjih za doseganje 
okoljskih in podnebnih ciljev, zlasti v zvezi 
z dejavnostmi na področju ekoinovacij in 
uporabe novih tehnologij, pri čemer je 
treba posebno pozornost nameniti malim in 
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srednje velikim podjetjem. Javno-zasebne 
pobude za ekoinovacije je treba spodbujati 
v okviru evropskih partnerstev za 
inovacije, kot je partnerstvo za inovacije na 
področju voda. Z novim okvirom za 
inovativne finančne instrumente je treba 
olajšati dostop zasebnega sektorja do 
finančnih sredstev za naložbe v okolje, 
zlasti biotsko raznovrstnost in podnebne 
spremembe. Evropske družbe je treba še 
naprej spodbujati, da v okviru finančnega 
poročanja razkrijejo več okoljskih 
informacij, kot zahteva veljavna 
zakonodaja EU.

srednje velikim podjetjem. Javno-zasebne 
pobude za ekoinovacije je treba spodbujati 
v okviru evropskih partnerstev za 
inovacije, kot sta partnerstvo za inovacije 
na področju voda in evropsko partnerstvo 
za inovacije na področju produktivnosti in 
trajnosti kmetijstva, predvideno v reformi 
skupne kmetijske politike. Z novim 
okvirom za inovativne finančne 
instrumente je treba olajšati dostop 
zasebnega sektorja do finančnih sredstev za 
naložbe v okolje, zlasti za biotsko 
raznovrstnost, boj proti podnebnim 
spremembam ter varstvo tal. Evropske 
družbe je treba še naprej spodbujati, da v 
okviru finančnega poročanja razkrijejo več 
okoljskih informacij, kot zahteva veljavna 
zakonodaja EU.

Predlog spremembe 31

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 82 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postopno opuščanje subvencij,
škodljivih za okolje, večja uporaba tržnih 
instrumentov, vključno z obdavčitvijo in 
cenovno politiko, ter širitev trgov za
naravne dobrine in storitve, pri čemer se 
ustrezno upoštevajo morebitni škodljivi 
socialni učinki;

(a) boljša povezava med subvencijami za 
kmetijstvo in zagotavljanjem javnih 
dobrin, večja uporaba tržnih instrumentov, 
vključno z obdavčitvijo in cenovno 
politiko, ter širitev trgov za okoljske
dobrine in storitve, pri čemer se ustrezno 
upoštevajo morebitni škodljivi socialni 
učinki;

Predlog spremembe 32
Predlog sklepa

Priloga – odstavek 82 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) razvoj in uporaba sistema za poročanje
in sledenje odhodkom, povezanim z 

(e) razvoj in uporaba sistema za 
ocenjevanje in sledenje odhodkom, 
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okoljem, v proračunu EU, zlasti odhodkom 
v zvezi s podnebnimi spremembami in 
biotsko raznovrstnostjo, do leta 2014;

povezanim z okoljem, v proračunu EU, 
zlasti odhodkom v zvezi s podnebnimi 
spremembami in biotsko raznovrstnostjo, 
ter poročanje o njih do leta 2014;

Predlog spremembe 33
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 83

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

83. Čeprav je treba vidike varstva okolja v 
skladu s Pogodbo vključiti v druge politike 
in dejavnosti EU od leta 1997, je glede na 
splošno stanje okolja v Evropi ugotovljeno, 
da dosedanji napredek ne zadošča, da bi 
spremenili vse negativne trende, čeprav je 
na nekaterih področjih zavidljiv. Za 
doseganje številnih prednostnih ciljev tega 
programa bo treba okoljske in podnebne 
vidike še bolj učinkovito vključiti v druge 
politike ter izvajati bolj usklajene in 
povezane pristope k politiki, ki 
zagotavljajo več koristi. S tem je treba 
zagotoviti, da se zahtevne kompromisne 
rešitve obravnavajo že v zgodnji fazi in ne 
v fazi izvajanja ter da se lahko neizogibni 
učinki ublažijo učinkoviteje. Direktiva o 
strateški okoljski presoji in direktiva o 
presoji vplivov na okolje lahko učinkovito 
prispevata k zagotavljanju, da so zahteve 
glede varstva okolja vključene v načrte in 
programe ter projekte, pri čemer se morata 
obe direktivi uporabljati pravilno. Pri 
presoji vpliva na okolje ter varstvu, 
ohranitvi in izboljšanju naravnega kapitala 
in tudi doseganju večje stopnje odpornosti 
na vplive podnebnih sprememb in naravne 
nesreče so zelo pomembni lokalni in 
regionalni organi, ki so običajno pristojni 
za odločanje o rabi tal in morskih območij.

83. Čeprav je treba vidike varstva okolja v 
skladu s Pogodbo vključiti v druge politike 
in dejavnosti EU od leta 1997, je glede na 
splošno stanje okolja v Evropi ugotovljeno, 
da dosedanji napredek ne zadošča, da bi 
spremenili vse negativne trende, čeprav je 
na nekaterih področjih zavidljiv. Za 
doseganje številnih prednostnih ciljev tega 
programa bo treba okoljske in podnebne 
vidike še bolj učinkovito vključiti v druge 
politike ter izvajati bolj usklajene in 
povezane sistemske pristope k politiki, ki 
zagotavljajo več koristi. S tem je treba 
zagotoviti, da se zahtevne kompromisne 
rešitve obravnavajo že v zgodnji fazi in ne 
v fazi izvajanja ter da se lahko neizogibni 
učinki ublažijo učinkoviteje. Direktiva o 
strateški okoljski presoji in direktiva o 
presoji vplivov na okolje lahko učinkovito 
prispevata k zagotavljanju, da so zahteve 
glede varstva okolja vključene v načrte in 
programe ter projekte, pri čemer se morata 
obe direktivi uporabljati pravilno. Pri 
presoji vpliva na okolje ter varstvu, 
ohranitvi in izboljšanju naravnega kapitala 
in tudi doseganju večje stopnje odpornosti 
na vplive podnebnih sprememb in naravne 
nesreče so zelo pomembni lokalni in 
regionalni organi, ki so običajno pristojni 
za odločanje o rabi tal in morskih območij.
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Predlog spremembe 34
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 85

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

85. Ta program vključuje veliko 
prednostnih ciljev, ki so namenjeni 
boljšemu vključevanju. Komisija je v 
predloge za reformo SKP, SRB, politike 
vseevropskih omrežij (TEN) in kohezijske 
politike vključila ukrepe za dodatno 
spodbujanje vključevanja okoljskih vidikov 
in trajnosti. Ta program bo uspešen le, če 
bodo te politike dodatno prispevale k 
izpolnjevanju ciljev, povezanih z okoljem. 
Prav tako morajo biti prizadevanja, ki so 
bila prvotno namenjena doseganju 
okoljskih izboljšav, načrtovana tako, da 
zagotavljajo dodatne koristi za druge 
politike, kadar je to mogoče. S prizadevanji 
za ponovno vzpostavitev ekosistemov se 
lahko na primer zagotovijo pozitivni učinki 
za habitate in vrste ter so lahko namenjena 
sekvestraciji ogljika, hkrati pa se izboljša 
zagotavljanje ekosistemskih storitev, ki so 
bistvene za veliko gospodarskih sektorjev, 
na primer opraševanje ali čiščenje vode za 
kmetijstvo, in ustvarjajo okolju prijazna 
delovna mesta.

85. Ta program vključuje veliko 
prednostnih ciljev, ki so namenjeni
nadaljnjemu boljšemu vključevanju. 
Komisija je v predloge za reformo SKP, 
SRB, politike vseevropskih omrežij (TEN) 
in kohezijske politike vključila ukrepe za 
dodatno spodbujanje vključevanja 
okoljskih vidikov in trajnosti. Ta program 
bo uspešen le, če bodo te politike v še večji 
meri prispevale k izpolnjevanju ciljev, 
povezanih z okoljem. Prav tako morajo biti 
prizadevanja, ki so bila prvotno namenjena 
doseganju okoljskih izboljšav, načrtovana 
tako, da zagotavljajo dodatne koristi za 
druge politike, kadar je to mogoče. S 
prizadevanji za ponovno vzpostavitev 
ekosistemov se lahko na primer zagotovijo 
pozitivni učinki za habitate in vrste ter so 
lahko namenjena sekvestraciji ogljika, 
hkrati pa se izboljša zagotavljanje 
ekosistemskih storitev, ki so bistvene za 
veliko gospodarskih sektorjev, na primer 
opraševanje ali čiščenje vode za 
kmetijstvo, in ustvarjajo okolju prijazna 
delovna mesta.

Predlog spremembe 35
Predlog sklepa

Priloga – odstavek 86 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vključevanje pogojev in pobud, 
povezanih z okoljem in podnebjem, v 
pobude politike, vključno s pregledi in 
reformami obstoječe politike ter novimi 
pobudami, na ravni EU in držav članic;

(a) nadaljnje vključevanje pogojev in 
pobud, povezanih z okoljem in podnebjem, 
v pobude politike, vključno s pregledi in 
reformami obstoječe politike ter novimi 
pobudami, na ravni EU in držav članic;
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Predlog spremembe 36
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

87. Za EU je značilna visoka gostota 
prebivalstva, pri čemer naj bi 80 % 
prebivalcev EU do leta 2020 živelo na 
mestnih in primestnih območjih. Na 
kakovost življenja bo neposredno vplivalo 
stanje mestnega okolja. Poleg tega se vplivi 
mest na okolje širijo tudi prek njihovih 
dejanskih meja, saj so mesta zaradi 
izpolnjevanja potreb po hrani, energiji, 
prostoru in virih ter ravnanja z odpadki 
tesno povezana s primestnimi in 
podeželskimi območji.

87. Za EU je značilna visoka gostota 
prebivalstva, pri čemer naj bi 80 % 
prebivalcev EU do leta 2020 živelo na 
mestnih in primestnih območjih. Na 
kakovost življenja bo neposredno vplivalo 
stanje mestnega okolja. Poleg tega se vplivi 
mest na okolje širijo tudi prek njihovih 
dejanskih meja, saj so mesta zaradi 
izpolnjevanja potreb po hrani, energiji, 
prostoru in virih ter ravnanja z odpadki 
tesno povezana s primestnimi in 
podeželskimi območji. Zato je treba 
posebno pozornost posvetiti spodbujanju 
podeželskih območij in odpiranju novih 
delovnih mest v podeželskem sektorju.

Predlog spremembe 37
Predlog sklepa

Priloga - odstavek 89 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

89a. Politika prehranske varnosti Unije bi 
morala temeljiti na trajnostnem 
kmetijstvu in pravični trgovini. Zaradi 
podnebnih sprememb prihaja do 
obremenitve naravnih virov, zlasti ker je 
treba zagotoviti zadostne količine živil za 
rastoče svetovno prebivalstvo s 
spremenjenimi potrošniškimi navadami. 
Uvoz beljakovin iz tretjih držav, v katerih 
stopnja varstva okolja ni zadostna, bi bilo 
mogoče zmanjšati s spodbujanjem 
pridelave stročnic v Uniji. Poleg tega je 
Unija zavezana, da na zadevnih tveganih 
območjih zahteva na dvostranski in 
večstranski ravni ustrezne regulativne 
okoljevarstvene ukrepe.



AD\930572SL.doc 25/26 PE504.216v02-00

SL



PE504.216v02-00 26/26 AD\930572SL.doc

SL

POSTOPEK

Naslov Splošni okoljski akcijski program Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob 
upoštevanju omejitev našega planeta“

Referenčni dokumenti COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD)

Pristojni odbor
       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI
10.12.2012

Mnenje pripravil
       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI
10.12.2012

Pripravljavec/-ka mnenja
       Datum imenovanja

Daciana Octavia Sârbu
6.2.2013

Obravnava v odboru 4.3.2013

Datum sprejetja 25.3.2013

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

32
0
4

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, 
Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, 
Mariya Gabriel (Marija Gabriel), Iratxe García Pérez, Julie Girling, 
Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, 
Elisabeth Köstinger, George Lyon, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech 
Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, 
Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio 
Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, 
Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

María Auxiliadora Correa Zamora, Spiros Danelis (Spyros Danellis), 
Jean-Paul Gauzès, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jacek Włosowicz, 
Milan Zver


