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Predlog spremembe 76
Anna Rosbach

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. 
januarja 2012 o tem, kako preprečevati 
nastajanje živilskih odpadkov: strategije 
za učinkovitejšo živilsko verigo v EU1

(2011/2175(INI)),
__________________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Predlog spremembe 77
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA 
IN SVETA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA 
IN SVETA

o splošnem okoljskem akcijskem programu 
Unije do leta 2020

o splošnem okoljskem akcijskem programu 
Unije do leta 2020

„Dobro živeti ob upoštevanju omejitev 
našega planeta“

„Dobro živeti na našem planetu“

(Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)
(Ta sprememba velja za celotno besedilo.)

Or. it

Obrazložitev

Naslov programa Komisije se sliši kot znanstvena fantastika, čeprav je namen programa 
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dejansko zagotoviti stvarne rešitve za „zemeljske“ probleme.

Predlog spremembe 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Učinkovito izvajanje sedanjih in 
prihodnjih okoljskih politik je osrednjega 
pomena za zagotovitev visoke stopnje 
zaposlenosti, konkurenčnega 
gospodarstva, družbene stabilnosti ter 
bogatega in zdravega okolja.

Or. en

Obrazložitev

Kot je poudarjeno v različnih delih tega dokumenta, so okoljske politike osrednjega pomena 
za zagotovitev, da bo EU v prihodnosti družbeno stabilna in bo imela konkurenčno 
gospodarstvo, ki bo zagotovilo visoko stopnjo zaposlenosti ter bogato in zdravo okolje. Te 
prednosti okoljskih politik so povzete in bolj jasno določene v tem predlogu spremembe.

Predlog spremembe 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prednostne cilje Unije za leto 2020 je 
treba določiti na podlagi dolgoročne vizije 
za leto 2050. Novi program bi moral 
temeljiti na pobudah politike iz strategije 
Evropa 20204, vključno s celostnim 
svežnjem pravil EU na področjih energije 
in podnebnih sprememb5, načrtom za 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo do 
leta 20506, strategijo EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 20207, načrtom za 
Evropo, gospodarno z viri8, in vodilno 

(7) Prednostne cilje Unije za leto 2020 je 
treba določiti na podlagi dolgoročne vizije 
za leto 2050. Novi program bi moral 
temeljiti na že sprejetih pobudah politike iz 
strategije Evropa 20204 , vključno s 
celostnim svežnjem pravil EU na področjih
energije in podnebnih sprememb5, 
strategijo EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 20207 , načrtom za Evropo, 
gospodarno z viri8, vodilno pobudo o Uniji 
inovacij9 in predlogom Evropske komisije 
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pobudo o Uniji inovacij9. za okvir podnebne in energetske politike 
do leta 2030.

Or. en

Predlog spremembe 80
João Ferreira

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prednostne cilje Unije za leto 2020 je 
treba določiti na podlagi dolgoročne vizije 
za leto 2050. Novi program bi moral 
temeljiti na pobudah politike iz strategije 
Evropa 2020, vključno s celostnim 
svežnjem pravil EU na področjih energije 
in podnebnih sprememb, načrtom za 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo do 
leta 2050, strategijo EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020, načrtom za 
Evropo, gospodarno z viri, in vodilno 
pobudo o Uniji inovacij.

(7) Prednostne cilje Unije za leto 2020 je 
treba določiti na podlagi dolgoročne vizije 
za leto 2050. Novi program bi moral 
temeljiti na pobudah politike, ki niso 
zasnovane na tržnih rešitvah za okolje iz 
strategije Evropa 2020, kot so celostni 
sveženj pravil EU na področjih energije in 
podnebnih sprememb, načrt za prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050,
strategija EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 2020, načrt za Evropo, gospodarno z 
viri, in vodilna pobuda o Uniji inovacij.

Or. pt

Predlog spremembe 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Program bi moral prispevati k 
doseganju okoljskih ciljev, ki jih je Unija 
že določila.

(8) Program bi moral prispevati k 
doseganju okoljskih ciljev, ki jih je Unija 
že določila, in opredeliti področja politike, 
na katerih je treba določiti dodatne cilje.

Or. en
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Predlog spremembe 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Unija je sklenila, da bo do leta 2020 
zmanjšala emisije toplogrednih plinov EU 
za vsaj 20 % (za 30 %, če se druge razvite 
države zavežejo primerljivemu zmanjšanju 
emisij, države v razvoju pa ustrezno 
prispevajo glede na svoje odgovornosti in 
zmožnosti); zagotovila, da se 20 % porabe 
energije do leta 2020 pridobi iz obnovljivih 
virov in za 20 % zmanjšala porabo 
primarne energije v primerjavi s 
predvidenimi ravnmi, kar se doseže z večjo 
energetsko učinkovitostjo10.

(9) Unija je sklenila, da bo do leta 2020 
zmanjšala emisije toplogrednih plinov EU 
za vsaj 20 % (za 30 %, če se druge razvite 
države zavežejo primerljivemu zmanjšanju 
emisij, države v razvoju pa ustrezno 
prispevajo glede na svoje odgovornosti in 
zmožnosti);zagotovila, da se 20 % porabe 
energije do leta 2020 pridobi iz obnovljivih 
virov, in za 20 % zmanjšala porabo 
primarne energije v primerjavi s 
predvidenimi ravnmi, kar se doseže z večjo 
energetsko učinkovitostjo10. Te sklepe bi 
bilo treba nadaljevati na podlagi 
veljavnega okvira za podnebno in 
energetsko politiko, ki temelji na 
zavezujočih ciljih za leto 2030, da se 
zagotovi stroškovno učinkovita uresničitev 
dolgoročnih podnebnih ciljev.

Or. de

Predlog spremembe 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Unija je sklenila, da bo do leta 2020 
zaustavila izgubo biotske raznovrstnosti in 
slabšanje ekosistemskih storitev v EU, 
dosegla njihovo obnovitev, kolikor je to 
mogoče in povečala prispevek EU k 
preprečevanju svetovne izgube biotske 
raznovrstnosti11.

(10) Unija je sklenila, da bo do leta 2020 
zaustavila izgubo biotske raznovrstnosti in 
slabšanje ekosistemskih storitev v EU, 
dosegla njihovo obnovitev, kolikor je to 
mogoče, in povečala prispevek EU k 
preprečevanju svetovne izgube biotske 
raznovrstnosti11, ter se zavezala k 
uresničevanju dolgoročne vizije, da bodo 
biotska raznovrstnost in ekosistemske 
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storitve, ki jih zagotavlja, – naravni 
kapital Unije – do leta 2050 v Evropski 
uniji zaščitene, cenjene in ustrezno 
obnovljene zaradi vrednosti, ki jo ima 
biotska raznovrstnost sama po sebi, in 
zaradi njihovega bistvenega prispevka k 
dobremu počutju ljudi in gospodarski 
uspešnosti.

Or. en

Obrazložitev

Izraz sporočila Komisije (COM(2011)0244), sklepov Sveta z dne 25. in 26. maja 2010 in 
23. junija 2011 ter stališča Evropskega parlamenta, kot je bilo sprejeto na plenarnem 
zasedanju v njegovem poročilu o našem življenjskem zavarovanju, našem naravnem kapitalu: 
strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 (2011/2307).

Predlog spremembe 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V skladu z načelom subsidiarnosti bi 
bilo treba ukrepe za doseganje prednostnih 
ciljev sprejeti na različnih ravneh 
upravljanja.

(19) V skladu z načelom subsidiarnosti in 
najnovejšimi znanstvenimi dognanji bi 
bilo treba ukrepe za doseganje prednostnih 
ciljev sprejeti na različnih ravneh 
upravljanja.

Or. en

Predlog spremembe 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Predlog sklepa
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19 a) Tla imajo bistveno vlogo pri 
doseganju cilja EU glede biotske 
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raznovrstnosti. Njihova degradacija ima 
primarno lokalne in regionalne vzroke in 
posledice, zato bi bilo treba upoštevati 
načelo subsidiarnosti. Države članice so 
pozvane, da izpolnijo svoje obveznosti 
glede zagotavljanja kakovosti tal in 
skrbijo za dobro stanje tal. Države članice, 
ki nimajo zakonodaje o varstvu tal, 
morajo prevzeti svojo odgovornost.

Or. en

Predlog spremembe 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Pri zagotavljanju uspešnosti programa 
in doseganju njegovih prednostnih ciljev je 
pomembno sodelovanje z nevladnimi 
udeleženci.

(20) Pri zagotavljanju uspešnosti programa 
in doseganju njegovih prednostnih ciljev je 
pomembno pregledno sodelovanje z 
nevladnimi udeleženci.

Or. en

Predlog spremembe 87
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog sklepa
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Pri zagotavljanju uspešnosti programa 
in doseganju njegovih prednostnih ciljev je 
pomembno sodelovanje z nevladnimi 
udeleženci.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pt
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Predlog spremembe 88
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Izguba biotske raznovrstnosti in 
poslabšanje ekosistemov v Uniji 
pomembno vplivata na okolje ter 
predstavljata visoke stroške za celotno 
družbo, zlasti za gospodarske udeležence v 
sektorjih, ki so neposredno odvisni od 
ekosistemskih storitev.

(21) Izguba biotske raznovrstnosti in 
poslabšanje ekosistemov v Uniji ne samo
pomembno vplivata na okolje ter 
predstavljata visoke stroške za celotno 
družbo, zlasti za gospodarske udeležence v 
sektorjih, ki so neposredno odvisni od 
ekosistemskih storitev, pa tudi za 
prihodnje generacije.

Or. en

Predlog spremembe 89
João Ferreira

Predlog sklepa
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Izguba biotske raznovrstnosti in 
poslabšanje ekosistemov v Uniji 
pomembno vplivata na okolje ter 
predstavljata visoke stroške za celotno 
družbo, zlasti za gospodarske udeležence v 
sektorjih, ki so neposredno odvisni od 
ekosistemskih storitev.

(21) Izguba biotske raznovrstnosti in 
poslabšanje ekosistemov v Uniji 
pomembno vplivata na okolje ter 
predstavljata visoke stroške za celotno 
družbo.

Or. pt

Predlog spremembe 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Uvodna izjava 22
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V Uniji so na voljo velike možnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
učinkovitejšo rabo virov. S tem se bodo na 
podlagi prihranka stroškov zaradi boljše 
učinkovitosti, trgovanja z inovacijami in 
boljšega upravljanja virov v njihovem 
celotnem življenjskem ciklu zmanjšali 
pritiski na okolje, konkurenčnost se bo 
povečala ter ustvarili se bodo novi viri rasti 
in delovnih mest.

(22) V Uniji so na voljo velike možnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
učinkovitejšo rabo energije in virov. S tem 
se bodo na podlagi prihranka stroškov 
zaradi boljše učinkovitosti, trgovanja z 
inovacijami in boljšega upravljanja virov v 
njihovem celotnem življenjskem ciklu 
zmanjšali pritiski na okolje, konkurenčnost 
se bo povečala ter ustvarili se bodo novi 
viri rasti in delovnih mest.

Or. en

Predlog spremembe 91
Dan Jørgensen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Slabšanje morskega okolja, 
vključno zaradi zakisljevanja oceanov, 
odpadkov v morju in hrupa, pomenijo 
veliko nevarnost za morska okolja EU. 

Or. en

Predlog spremembe 92
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Okoljske težave in vplivi še vedno
predstavljajo znatno tveganje za zdravje in 
dobro počutje ljudi, pri čemer so lahko 
ukrepi za izboljšanje stanja okolja koristni.

(23) Okoljske težave in vplivi predstavljajo
vedno večje tveganje za zdravje in dobro 
počutje ljudi, pri čemer so lahko ukrepi za 
izboljšanje stanja okolja koristni in jih je 
treba spodbujati v vseh vidikih politike 
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Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 93
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Okoljske težave in vplivi še vedno
predstavljajo znatno tveganje za zdravje in 
dobro počutje ljudi, pri čemer so lahko 
ukrepi za izboljšanje stanja okolja koristni.

(23) Okoljske težave in vplivi predstavljajo
vedno večje tveganje za zdravje in dobro 
počutje ljudi, zlasti v zvezi s kakovostno in 
zanesljivo preskrbo s hrano, pri čemer so 
lahko ukrepi za izboljšanje stanja okolja 
koristni.

Or. en

Predlog spremembe 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Politika Unije o podnebnih 
spremembah si mora prizadevati za celovit 
pristop, ki priznava, da morajo pri 
obravnavanju podnebnih sprememb na 
poti do ciljev za leto 2050 pomagati vsi 
gospodarski sektorji. Poleg možnosti v 
sektorjih, ki so vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, so potrebni dodatni 
ukrepi za sprostitev stroškovno 
učinkovitih zmanjšanj emisij, ki jih 
zajema odločba o delitvi prizadevanj, na 
načine, ki lahko spodbudijo zelene 
naložbe in spremembe v vedenju 
potrošnikov in drugih udeležencev.
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Predlog spremembe 95
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Popolno in usklajeno izvajanje 
okoljskega pravnega reda v celotni Uniji je 
dobra naložba za okolje in zdravje ljudi ter 
tudi za gospodarstvo.

(24) Popolno in usklajeno izvajanje 
okoljskega pravnega reda v celotni Uniji je 
dobra naložba za okolje in zdravje ljudi, za 
gospodarstvo in za prihodnje generacije.

Or. en

Predlog spremembe 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Popolno in usklajeno izvajanje 
okoljskega pravnega reda v celotni Uniji je 
dobra naložba za okolje in zdravje ljudi ter 
tudi za gospodarstvo.

(24) Popolno in usklajeno izvajanje 
okoljskega pravnega reda v celotni Uniji je
obveznost, določena s Pogodbo, ter dobra 
naložba za okolje in zdravje ljudi ter tudi 
za gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 97
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Popolno in usklajeno izvajanje (24) Popolno in usklajeno izvajanje 
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okoljskega pravnega reda v celotni Uniji je 
dobra naložba za okolje in zdravje ljudi ter 
tudi za gospodarstvo.

okoljskega pravnega reda v celotni Uniji je 
dobra naložba za okolje, zanesljivo 
preskrbo s hrano in zdravje ljudi ter tudi 
za gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog sklepa
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Koristni bi bili nadaljnji koraki za 
krepitev trajnosti kmetijstva. Bolj bi bilo 
treba poudariti izboljšanje kakovosti tal z 
uporabo kolobarjenja, stročnic, zelenih 
gnojil in integriranih poljedeljsko-
živinorejskih sistemov. Porabo in 
onesnaževanje vode bi lahko zmanjšali z 
vzrejo živali v mešanih in pašniških, ne pa 
industrijskih sistemih. Biotsko 
raznovrstnost bi lahko spodbujali z manj 
intenzivnim kmetijstvom.

Or. en

Predlog spremembe 99
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Okoljska politika Unije bi morala še 
naprej temeljiti na trdnih dokazih.

(25) Okoljska politika Unije bi morala še 
naprej temeljiti na trdnih dokazih in zato v 
okviru proračuna Unije, kjer je mogoče, 
ne bi smeli varčevati na račun sredstev za 
raziskave.

Or. en
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Predlog spremembe 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Okoljska politika Unije bi morala še 
naprej temeljiti na trdnih dokazih.

(25) Okoljska politika Unije bi morala še 
naprej temeljiti na trdnem znanju in
dokazih ter se odzivati na nova znanstvena 
dognanja.

Or. en

Predlog spremembe 101
Karl-Heinz Florenz

Predlog sklepa
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Okoljske cilje bi bilo treba podpreti z 
ustreznimi naložbami.

Okoljske cilje bi bilo treba podpreti z 
ustreznimi naložbami in, prav na področju 
odpadkov, z ustrezno usmeritvijo pomoči 
iz strukturnih skladov EU v skladu z 
okvirno direktivo o odpadkih. Tako bi bilo 
treba sredstva EU prednostno zagotoviti 
za dejavnosti, ki so višje v hierarhiji 
ravnanja z odpadki (tako bi na primer 
morali imeti reciklažni obrati prednost 
pred uničevanjem odpadkov).

Or. de

Predlog spremembe 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Uvodna izjava 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Okoljske cilje bi bilo treba podpreti z 
ustreznimi naložbami.

(26) Okoljske cilje bi bilo treba podpreti z 
ustreznimi naložbami, treba pa bi bilo 
spodbujati tudi javno-zasebna partnerstva.

Or. en

Predlog spremembe 103
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Vključevanje okoljskih vidikov je 
ključno pri zmanjševanju pritiskov na 
okolje, ki so posledica politik in ukrepov 
drugih sektorjev, ter pri izpolnjevanju 
ciljev v zvezi z okoljem in podnebjem.

(27) Vključevanje okoljskih vidikov v vsa 
področja politike je ključno pri 
zmanjševanju pritiskov na okolje, ki so 
posledica politik in ukrepov drugih 
sektorjev, ter pri izpolnjevanju ciljev v 
zvezi z okoljem in podnebjem.

Or. en

Predlog spremembe 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) V vsej EU še ni bilo ustrezno 
zagotovljeno učinkovito in pošteno 
sodelovanje javnosti v procesu reševanja 
okoljskih težav, zlasti s postopkom presoje 
vplivov na okolje.

Or. lt
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Predlog spremembe 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Novi splošni akcijski program, ki 
temelji na rezultatih konference
Združenih narodov o trajnostnem razvoju
(vrh Rio+20), organizirane leta 2012, bi 
moral podpirati mednarodne in 
regionalne postopke za preoblikovanje 
svetovnega gospodarstva v vključujoče 
zeleno gospodarstvo v smislu trajnostnega 
razvoja in zmanjševanja revščine.

Novi splošni akcijski program bi moral 
podpirati izpolnitev obveznosti, sprejetih 
na konferenci Združenih narodov o 
trajnostnem razvoju (vrh Rio+20),
organizirani leta 2012, v EU in na 
mednarodni ravni, za preoblikovanje 
svetovnega gospodarstva v vključujoče 
zeleno gospodarstvo v smislu trajnostnega 
razvoja in zmanjševanja revščine.

Or. en

Predlog spremembe 106
Karl-Heinz Florenz

Predlog sklepa
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) V skladu s sporočilom Komisije 
(COM(2012)0095) in poročilom 
Evropskega parlamenta (2012/2104(INI)) 
z naslovom „Boljše zagotavljanje koristi 
okoljskih ukrepov EU: krepitev zaupanja 
z boljšim znanjem in odzivnostjo“ bi bilo 
treba posebno pozornost posvetiti 
izvajanju evropske okoljske zakonodaje.

Or. de

Predlog spremembe 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) varovanje, ohranjanje in izboljšanje 
naravnega kapitala Unije,

(a) varovanje, ohranjanje in izboljšanje
trajnostne rabe naravnega kapitala Unije,

Or. en

Predlog spremembe 108
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spreminjanje Unije v z viri
gospodarno, zeleno in konkurenčno 
nizkoogljično gospodarstvo,

(b) zagotavljanje konkurenčnosti 
krožnega nizkoogljičnega gospodarstva, ki 
je gospodarno z viri ter spoštuje okolje in 
ekosisteme;

Or. it

Predlog spremembe 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spreminjanje Unije v z viri gospodarno, 
zeleno in konkurenčno nizkoogljično 
gospodarstvo,

(b) spreminjanje Unije v z viri gospodarno, 
zeleno, inovativno in konkurenčno 
nizkoogljično gospodarstvo,

Or. en

Predlog spremembe 110
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka b



PE508.007v01-00 18/68 AM\931263SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spreminjanje Unije v z viri gospodarno,
zeleno in konkurenčno nizkoogljično 
gospodarstvo,

(b) spreminjanje Unije v z viri gospodarno,
okolju prijazno in konkurenčno 
nizkoogljično gospodarstvo,

Or. fr

Predlog spremembe 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izboljšanje utemeljitve okoljske 
politike,

(e) izboljšanje zbirke znanja in dokazov,
na katerih temelji okoljska politika,

Or. en

Predlog spremembe 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zagotovitev naložb za okoljsko in 
podnebno politiko ter ustrezno določanje 
cen,

(f) zagotovitev naložb za okoljsko in 
podnebno politiko,

Or. en

Predlog spremembe 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zagotovitev naložb za okoljsko in 
podnebno politiko ter ustrezno določanje 
cen,

(f) zagotovitev zasebnih in javnih naložb 
za okoljsko in podnebno politiko ter 
ustrezno določanje cen,

Or. en

Predlog spremembe 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) izboljšanje vključevanja okoljskih 
vidikov in usklajenosti politike,

(g) izboljšanje vključevanja okoljskih 
vidikov, usklajenosti politike in 
vključevanja javnosti v reševanje 
okoljskih težav;

Or. lt

Predlog spremembe 115
João Ferreira

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) oblikovanje harmoničnega in 
trajnostnega odnosa med naravo in 
družbo;

Or. pt

Predlog spremembe 116
Zofija Mazej Kukovič
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Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) povečanje ponudbe in dostopa do 
zdrave hrane;

Or. en

Predlog spremembe 117
João Ferreira

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Program temelji na načelu odgovornosti 
povzročitelja, previdnostnem načelu, 
preventivnem delovanju in načelu 
odpravljanja onesnaževanja pri viru.

2. Program temelji na previdnostnem 
načelu, preventivnem delovanju in načelu 
odpravljanja onesnaževanja pri viru, pri 
čemer imajo načela ekonomske 
demokracije vedno prednost pred zakoni 
trga.

Or. pt

Predlog spremembe 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Program zagotavlja visoko raven 
varstva okolja in kakovost življenja na 
podlagi pravičnega in trajnostnega 
dobrega počutja državljanov.

Or. en
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Predlog spremembe 119
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsi ukrepi in cilji iz programa se 
izvajajo v skladu z načeli pametne pravne 
ureditve ter po potrebi na podlagi celovite 
ocene učinka.

3. Vsi ukrepi in cilji iz programa se 
izvajajo v skladu z načeli pametne pravne 
ureditve ter morajo temeljiti na zanesljivih 
znanstveno dokazanih dejstvih in po 
potrebi na podlagi celovite ocene učinka.

Or. en

Predlog spremembe 120
Ewald Stadler

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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.
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.

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.
To zmanjšanje je tudi posledica 
zmanjšanja proizvodnje med gospodarsko 
krizo in zapiranja tovarn v vzhodni 
Evropi. 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.

Or. de
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Predlog spremembe 121
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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.
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.

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.
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. Vendar so še 
vedno velike težave z morskimi odpadki in 
onesnaževanjem morskega okolja.

Or. en

Predlog spremembe 122
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Okoljska politika Unije je spodbudila
inovacije ter naložbe v okoljske dobrine in 
storitve, tako pa so nastala nova delovna 
mesta in nove izvozne možnosti. Z 
zaporednimi širitvami so se visoki 
standardi varstva okolja razširili na velik 
del evropske celine, prizadevanja Unije pa 
so prispevala k vse večji mednarodni 
zavezanosti za boj proti podnebnim 
spremembam in izgubi biotske 
raznovrstnosti ter uspešnim svetovnim 

3. Okoljske politike države članic in Unije
so spodbudile inovacije ter naložbe v 
okoljske dobrine in storitve, tako pa so 
nastala nova delovna mesta in nove 
izvozne možnosti. Z zaporednimi širitvami 
so se visoki standardi varstva okolja 
razširili na velik del evropske celine, 
prizadevanja Unije pa so prispevala k vse 
večji mednarodni zavezanosti za boj proti 
podnebnim spremembam in izgubi biotske 
raznovrstnosti ter uspešnim svetovnim 
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prizadevanjem za odpravo snovi, ki 
povzročajo tanjšanje ozonskega plašča, in 
osvinčenih goriv.

prizadevanjem za odpravo snovi, ki 
povzročajo tanjšanje ozonskega plašča, in 
osvinčenih goriv.

Or. en

Predlog spremembe 123
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Znaten napredek je bil dosežen tudi na 
področju vključevanja okoljskih ciljev v 
druge politike in dejavnosti Unije.
Prenovljena skupna kmetijska politika
(SKP) je od leta 2003 neposredna plačila 
povezala z zahtevo, da kmetje zemljišča 
obdelujejo v skladu z dobrimi kmetijskimi 
in okoljskimi pogoji ter upoštevajo 
ustrezno okoljsko zakonodajo. Boj proti 
podnebnim spremembam je postal sestavni 
del energetske politike, pri čemer je 
napredek dosežen na področju 
vključevanja vprašanj v zvezi z učinkovito 
rabo virov, podnebnimi spremembami in 
energetsko učinkovitostjo v druge ključne 
sektorje, na primer prometni in 
nepremičninski sektor.

4. Znaten napredek je bil dosežen tudi na 
področju vključevanja okoljskih ciljev v 
druge politike in dejavnosti Unije.
Prenovljena skupna kmetijska politika
(SKP) je od leta 2003 neposredna plačila 
povezala z zahtevo, da kmetje zemljišča 
obdelujejo v skladu z dobrimi kmetijskimi 
in okoljskimi pogoji ter upoštevajo 
ustrezno okoljsko zakonodajo. Vendar je 
treba na žalost še vedno precej izboljšati 
ukrepe za okolju prijaznejšo skupno 
kmetijsko politiko. Boj proti podnebnim 
spremembam je postal sestavni del 
energetske politike, pri čemer je napredek 
dosežen na področju vključevanja vprašanj 
v zvezi z učinkovito rabo virov, 
podnebnimi spremembami in energetsko 
učinkovitostjo v druge ključne sektorje, na 
primer prometni in nepremičninski sektor.

Or. en

Predlog spremembe 124
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Znaten napredek je bil dosežen tudi na 
področju vključevanja okoljskih ciljev v 
druge politike in dejavnosti Unije.
Prenovljena skupna kmetijska politika
(SKP) je od leta 2003 neposredna plačila 
povezala z zahtevo, da kmetje zemljišča 
obdelujejo v skladu z dobrimi kmetijskimi 
in okoljskimi pogoji ter upoštevajo 
ustrezno okoljsko zakonodajo. Boj proti
podnebnim spremembam je postal sestavni 
del energetske politike, pri čemer je 
napredek dosežen na področju 
vključevanja vprašanj v zvezi z učinkovito 
rabo virov, podnebnimi spremembami in 
energetsko učinkovitostjo v druge ključne 
sektorje, na primer prometni in 
nepremičninski sektor.

4. Znaten napredek je bil dosežen tudi na 
področju vključevanja okoljskih ciljev v 
druge politike in dejavnosti Unije.
Prenovljena skupna kmetijska politika
(SKP) je od leta 2003 neposredna plačila
povezala z zahtevo, da kmetje zemljišča 
obdelujejo v skladu z dobrimi kmetijskimi 
in okoljskimi pogoji ter upoštevajo 
ustrezno okoljsko zakonodajo.
Prilagajanje podnebnim spremembam je
postalo sestavni del energetske politike, pri 
čemer je napredek dosežen na področju 
vključevanja vprašanj v zvezi z učinkovito 
rabo virov, podnebnimi spremembami in 
energetsko učinkovitostjo v druge ključne 
sektorje, na primer prometni in 
nepremičninski sektor.

Or. it

Predlog spremembe 125
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Znaten napredek je bil dosežen tudi na 
področju vključevanja okoljskih ciljev v 
druge politike in dejavnosti Unije.
Prenovljena skupna kmetijska politika
(SKP) je od leta 2003 neposredna plačila 
povezala z zahtevo, da kmetje zemljišča 
obdelujejo v skladu z dobrimi kmetijskimi 
in okoljskimi pogoji ter upoštevajo 
ustrezno okoljsko zakonodajo. Boj proti 
podnebnim spremembam je postal sestavni 
del energetske politike, pri čemer je 
napredek dosežen na področju 
vključevanja vprašanj v zvezi z učinkovito 
rabo virov, podnebnimi spremembami in 
energetsko učinkovitostjo v druge ključne 

4. Znaten napredek je bil dosežen tudi na 
področju vključevanja okoljskih ciljev v 
druge politike in dejavnosti Unije.
Prenovljena skupna kmetijska politika
(SKP) je od leta 2003 neposredna plačila 
povezala z zahtevo, da kmetje zemljišča 
obdelujejo v skladu z dobrimi kmetijskimi 
in okoljskimi pogoji ter upoštevajo 
ustrezno okoljsko zakonodajo. Boj proti 
podnebnim spremembam je postal sestavni 
del energetske politike, pri čemer je 
napredek dosežen na področju 
vključevanja vprašanj v zvezi z učinkovito 
rabo virov, podnebnimi spremembami in 
energetsko učinkovitostjo v druge ključne 
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sektorje, na primer prometni in 
nepremičninski sektor.

sektorje, na primer prometni in 
nepremičninski sektor. Vendar je treba v 
prihodnosti bolj paziti na doslednejše 
izvajanje določb o navzkrižni skladnosti.

Or. de

Predlog spremembe 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 
zraka so v številnih delih Evrope še vedno 
problematične, pri čemer so državljani EU 

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.
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 
zraka so v številnih delih Evrope še vedno 
problematične, pri čemer so državljani EU 
še vedno izpostavljeni nevarnim snovem, 
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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.

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.

Or. en
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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.

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.
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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 
biotsko raznovrstnostjo. Degradacija tal se 
večinoma nenadzorovano nadaljuje.

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 ogrožajo njihovo zdravje in dobro 
počutje. Netrajnostna raba zemljišč ogroža 
rodovitna tla ter vpliva na prehransko 
varnost v svetu in doseganje ciljev v zvezi 
z biotsko raznovrstnostjo. Degradacija tal 
se večinoma nenadzorovano nadaljuje in v 
zvezi z njo bi bilo treba sprejeti skupni 
evropski pravni okvir.

Or. en
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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.

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. Zaradi različnih 
groženj v vodah EU, ki jih povzroča 
človek, je še naprej prisotna nevarnost 
zmanjšanja in izumrtja morskih habitatov 
in vrst. Čeprav je v EU dosežen napredek 
na področju ločevanja rasti od emisij 
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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 
biotsko raznovrstnostjo. Degradacija tal se 
večinoma nenadzorovano nadaljuje.

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 
biotsko raznovrstnostjo. Degradacija tal se 
večinoma nenadzorovano nadaljuje.
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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 

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. Od 395 
evropskih avtohtonih vrst, ki jih Svetovna 
zveza za varstvo narave na svojem rdečem 
seznamu ogroženih vrst označuje kot 
hudo ogrožene, jih je 110 ogroženih 
zaradi napada invazivnih tujih vrst. S tem 
so povezani visoki stroški, ki v našem 
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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 
biotsko raznovrstnostjo. Degradacija tal se 
večinoma nenadzorovano nadaljuje.

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 
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.

Or. en

Obrazložitev

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.
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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 
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.

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, kolikor je sploh 
mogoče ovrednotiti naravo. Poleg tega 
danes še vedno ni znano, v kolikšni meri 
podnebne spremembe povzročajo ljudje in 
v kolikšni meri se podnebje spreminja 
zaradi naravnih vplivov. 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 
biotsko raznovrstnostjo. Degradacija tal se 
večinoma nenadzorovano nadaljuje.

Or. de
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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 
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.

5. Vendar so številni okoljski trendi in 
trendi na področju biotske raznovrstnosti
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 
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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biotsko raznovrstnostjo. Degradacija tal se 
večinoma nenadzorovano nadaljuje.

Or. en

Predlog spremembe 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na okoljske spremembe v EU vedno 
izraziteje vplivajo dogodki na svetovni 
ravni, vključno z demografskimi 
spremembami, potrošnjo in trgovinskimi 
tokovi, ter hiter tehnološki napredek.
Navedeni trendi lahko zagotavljajo 
pomembne priložnosti za gospodarsko rast 
in socialno blaginjo, vendar predstavljajo 
tudi izzive in negotovosti za gospodarstvo 
in družbo EU ter povzročajo poslabšanje 
okolja po celem svetu.

6. Na okoljske spremembe v EU vedno 
izraziteje vplivajo dogodki na svetovni 
ravni, vključno z demografskimi 
spremembami, potrošnjo in trgovinskimi 
tokovi, ter hiter tehnološki napredek.
Navedeni trendi lahko zagotavljajo 
pomembne priložnosti za gospodarsko rast 
in socialno blaginjo, vendar predstavljajo 
tudi izzive in negotovosti za gospodarstvo 
in družbo EU v smislu ohranjanja okolja.

Or. es

Predlog spremembe 133
Ewald Stadler

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 a. Mednarodna razsežnost okoljske 
politike EU mora zajemati tudi pogajanja 
z drugimi državami, saj možnosti 
vključevanja okoljskih ciljev v trgovinsko 
politiko STO še niso izčrpane.

Or. de
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Predlog spremembe 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Zaradi vedno večjega svetovnega 
povpraševanja po blagu in storitvah ter 
izčrpavanja virov skupaj s sedanjimi 
sistemi nevarčne proizvodnje in potrošnje v 
svetovnem gospodarstvu se povečujejo 
stroški osnovnih surovin, mineralov in 
energije, povečuje se onesnaževanje, 
nastaja več odpadkov, povečujejo se 
svetovne emisije toplogrednih plinov ter 
prihaja do obsežnejše degradacije tal, 
krčenja gozdov in izgube biotske 
raznovrstnosti. Skoraj dve tretjini 
svetovnih ekosistemov se poslabšujeta, pri 
čemer obstajajo dokazi, da so že presežene 
meje zmogljivosti planeta na področju 
biotske raznovrstnosti, podnebnih 
sprememb in dušikovega cikla. Do 
leta 2030 bo verjetno nastal 40-odstoten 
primanjkljaj vode, razen če se znatno 
izboljša učinkovita raba virov. Obstaja tudi 
tveganje, da se bodo te težave zaradi 
podnebnih sprememb še poslabšale, pri 
čemer bodo nastali visoki stroški.
Leta 2011 so naravne nesreče, h katerim so 
prispevale tudi podnebne spremembe, 
povzročile svetovne gospodarske izgube v 
višini več kot 300 milijard EUR. OECD je 
opozorila, da lahko nadaljnje poslabšanje 
in erozija naravnega kapitala povzročita 
nepovratne spremembe, ki lahko ogrozijo 
napredek, ki je bil v zadnjih dveh stoletjih 
dosežen na področju izboljšanja 
življenjskih standardov, in povzročijo 
znatne stroške.

7. Zaradi vedno večjega svetovnega 
povpraševanja po blagu in storitvah ter 
izčrpavanja virov skupaj s sedanjimi 
sistemi nevarčne proizvodnje in potrošnje v 
svetovnem gospodarstvu se povečujejo 
stroški osnovnih surovin, mineralov in 
energije, povečuje se onesnaževanje, 
nastaja več odpadkov, povečujejo se 
svetovne emisije toplogrednih plinov ter 
prihaja do obsežnejše degradacije tal, 
krčenja gozdov in izgube biotske 
raznovrstnosti. Skoraj dve tretjini 
svetovnih ekosistemov se poslabšujeta, pri 
čemer obstajajo dokazi, da so že presežene 
meje zmogljivosti planeta na področju 
biotske raznovrstnosti, podnebnih 
sprememb in dušikovega cikla. Do 
leta 2030 bo verjetno nastal 40-odstoten 
primanjkljaj vode v svetu, razen če se 
znatno izboljša učinkovita raba virov.
Obstaja tudi tveganje, da se bodo te težave 
zaradi podnebnih sprememb še poslabšale, 
pri čemer bodo nastali visoki stroški1.
Leta 2011 so naravne nesreče, h katerim so 
prispevale tudi podnebne spremembe, 
povzročile svetovne gospodarske izgube v 
višini več kot 300 milijard EUR. OECD je 
opozorila, da lahko nadaljnje poslabšanje 
in erozija naravnega kapitala povzročita 
nepovratne spremembe, ki lahko ogrozijo 
napredek, ki je bil v zadnjih dveh stoletjih 
dosežen na področju izboljšanja 
življenjskih standardov, in povzročijo 
znatne stroške.

__________________
1 Na podlagi Sternovega pregleda 
ekonomije podnebnih sprememb bodo 
skupni stroški podnebnih sprememb brez 
ukrepanja letno znašali vsaj 5 % 
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svetovnega bruto domačega proizvoda 
(BDP). Ob upoštevanju širšega okvira 
nevarnosti in vplivov bi se lahko ta 
številka povečala na 20 % BDP.

Or. en

Predlog spremembe 135
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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, 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 biotsko raznovrstnost in 
ekosistemske storitve, ki jih vključuje, in 
jih ohranja zaradi vrednosti, ki jo imajo 
same po sebi, in njihovega bistvenega 
prispevka k dobremu počutju ljudi in 
gospodarski uspešnosti.

Or. en

Predlog spremembe 136
Karin Kadenbach

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 9
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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, 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 biotsko raznovrstnost in 
ekosistemske storitve, ki jih zagotavlja, –
naravni kapital – in jih ohranja zaradi 

vrednosti, ki jo imajo same po sebi, in 
njihovega bistvenega prispevka k 
dobremu počutju ljudi in gospodarski 
uspešnosti.

Or. en

Predlog spremembe 137
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Ukrepe do leta 2020 in po njem bo med 
drugim usmerjala naslednja vizija za 
leto 2050: Leta 2050 živimo dobro, ob 
upoštevanju okoljskih omejitev našega 
planeta. Naša blaginja in zdravo okolje 
izhajata iz inovativnega, krožnega 
gospodarstva, kjer se nič ne zavrže in kjer 
se naravni viri upravljajo na način, ki krepi 
odpornost naše družbe. Naša nizkoogljična 
rast je že dolgo ločena od rabe virov in 
narekuje tempo globalnemu trajnostnemu 
gospodarstvu.

10. Ukrepe do leta 2020 in po njem bo med 
drugim usmerjala naslednja vizija za 
leto 2050: Leta 2050 živimo dobro, ob 
upoštevanju okoljskih omejitev našega 
planeta. Naša blaginja in zdravo okolje 
izhajata iz inovativnega, krožnega 
gospodarstva, ki temelji na temeljni 
predpostavki, da „nič ni ustvarjeno, nič ni 
izgubljeno, vse se preoblikuje“1, kjer se 
nič ne zavrže in kjer se naravni viri 
upravljajo na način, ki krepi odpornost 
naše družbe. Naša nizkoogljična rast je, 
kolikor je to mogoče, ločena od rabe virov 
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in narekuje tempo globalnemu 
trajnostnemu gospodarstvu.

__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Predlog spremembe 138
Erik Bánki

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Ukrepe do leta 2020 in po njem bo med 
drugim usmerjala naslednja vizija za 
leto 2050: Leta 2050 živimo dobro, ob 
upoštevanju okoljskih omejitev našega 
planeta. Naša blaginja in zdravo okolje 
izhajata iz inovativnega, krožnega 
gospodarstva, kjer se nič ne zavrže in kjer 
se naravni viri upravljajo na način, ki krepi 
odpornost naše družbe. Naša nizkoogljična 
rast je že dolgo ločena od rabe virov in 
narekuje tempo globalnemu trajnostnemu 
gospodarstvu.

10. Ukrepe do leta 2020 in po njem bo med 
drugim usmerjala naslednja vizija za 
leto 2050: Leta 2050 živimo dobro, ob 
upoštevanju okoljskih omejitev našega 
planeta. Naše dobro počutje in zdravo 
okolje izhajata iz inovativnega, krožnega 
gospodarstva, kjer se nič ne zavrže in kjer 
se naravni viri upravljajo na način, ki krepi 
odpornost naše družbe. Biotska 
raznovrstnost in ekosistemske storitve se 
varujejo, cenijo in ustrezno obnavljajo. 
Naša nizkoogljična rast je že dolgo ločena 
od rabe virov in narekuje tempo 
globalnemu trajnostnemu gospodarstvu.

Or. en

Predlog spremembe 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Ukrepe do leta 2020 in po njem bo med 
drugim usmerjala naslednja vizija za 
leto 2050: Leta 2050 živimo dobro, ob 

10. Ukrepe do leta 2020 in po njem bo med 
drugim usmerjala naslednja vizija za 
leto 2050: Leta 2050 živimo dobro, ob 
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upoštevanju okoljskih omejitev našega 
planeta. Naša blaginja in zdravo okolje 
izhajata iz inovativnega, krožnega 
gospodarstva, kjer se nič ne zavrže in kjer 
se naravni viri upravljajo na način, ki krepi 
odpornost naše družbe. Naša nizkoogljična 
rast je že dolgo ločena od rabe virov in 
narekuje tempo globalnemu trajnostnemu 
gospodarstvu.

upoštevanju okoljskih omejitev našega 
planeta. Naša blaginja in zdravo okolje 
izhajata iz inovativnega, krožnega 
gospodarstva, kjer se nič ne zavrže in kjer 
se naravni viri upravljajo na način, ki krepi 
odpornost naše družbe. Naša nizkoogljična 
rast je že dolgo ločena od rabe virov in 
narekuje tempo globalnemu trajnostnemu 
gospodarstvu. Pravno varstvo v okoljskih 
zadevah je zagotovljeno v EU in zunaj nje. 
Vsi ljudje imajo enak dostop do okoljskih 
koristi. Bremena, ki so posledica 
poslabšanja okolja, se razdelijo pravično.

Or. en

Predlog spremembe 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

11. Za takšno preoblikovanje je treba 
okoljska vprašanja celovito vključiti v 
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. Še bolj 
pomembno je, da je celotna družba, 
kolikor je mogoče, vključena v proces 
reševanja teh težav.

Or. lt

Predlog spremembe 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

11. Za takšno preoblikovanje je treba 
okoljska vprašanja celovito vključiti v 
druge politike, na primer na področju 
energije, prometa, kmetijstva, ribištva, 
gospodarstva in industrije, raziskav in 
inovacij, zaposlovanja, trgovine, razvoja, 
zunanjih zadev in varnosti ter 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.

Or. en

Predlog spremembe 142
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. EU je to preoblikovanje začela izvajati 
z dolgoročnimi, celostnimi strategijami za 
zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti27, 
učinkovitejšo rabo virov in hitrejši prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo. Komisija je 
okoljska vprašanja in cilje dodatno 
vključila v nedavne pobude na drugih 
ključnih področij politike, vključno z 
energijo30 in prometom31, z reformami 
politik EU na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja, ribištva in kohezije pa si 
je prizadevala za povečanje okoljskih 
koristi, pri čemer je upoštevala dosedanje 
dosežke.

12. EU je to preoblikovanje začela izvajati 
z dolgoročnimi, celostnimi strategijami za 
zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti27, 
učinkovitejšo rabo virov in hitrejši prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo. Komisija je 
okoljska vprašanja in cilje dodatno 
vključila v nedavne pobude na drugih 
ključnih področij politike, vključno z 
energijo30 in prometom31, z reformami 
politik EU na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja, ribištva in kohezije pa si 
je prizadevala za povečanje okoljskih 
koristi, pri čemer je upoštevala dosedanje 
dosežke. Pri tem pa je treba bolj dosledno 
izvajati določbe o navzkrižni skladnosti.

Or. de
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Predlog spremembe 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. EU je sprejela številne mednarodno 
dogovorjene okoljske zaveze, vključno z 
zavezami iz konference Združenih narodov 
o trajnostnem razvoju (Rio+20), kjer je 
izrazila svojo podporo vključujočemu 
zelenemu gospodarstvu kot osrednjemu 
delu širše strategije za trajnostni razvoj.

13. EU je sprejela številne pravno 
zavezujoče zaveze v okviru večstranskih 
okoljskih sporazumov in politično 
zavezujoče okoljske zaveze, vključno z 
zavezami, dogovorjenimi na konferenci
Združenih narodov o trajnostnem razvoju
(Rio+20). Končni dokument konference 
Rio + 20 priznava vključujoče zeleno 
gospodarstvo kot pomembno orodje za 
doseganje trajnostnega razvoja in določa 
okvir za ukrepanje za vse tri razsežnosti 
trajnostnega razvoja, od katerih so 
številne izražene v prednostnih ciljih tega 
programa. Poleg tega je bilo z njim 
dogovorjeno, da se oblikujejo cilji 
trajnostnega razvoja, okrepi 
institucionalni okvir in razvije finančna 
strategija za trajnostni razvoj. EU in njene 
države članice morajo zdaj zagotoviti 
izpolnitev navedenih zavez doma s svojo 
notranjo politiko in v svetu s prispevki k 
mednarodnemu ukrepanju.

Or. en

Predlog spremembe 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Ta program z opredelitvijo prednostnih 
ciljev, ki jih mora EU doseči do leta 2020, 
dopolnjuje navedena prizadevanja.

14. Ta program z opredelitvijo prednostnih 
ciljev, ki jih mora EU doseči do leta 2020,
in okvirnih načrtov za leto 2050
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dopolnjuje navedena prizadevanja.
Zagotavlja izvajanje, spodbuja domače 
ukrepe in številnim udeležencem pomaga 
izbirati stroškovno učinkovite naložbe.

Or. en

Predlog spremembe 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15. V številnih primerih bodo za doseganje 
teh ciljev potrebni predvsem ukrepi na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, v 
skladu z načelom subsidiarnosti. V drugih 
primerih bodo potrebni dodatni ukrepi na 
ravni EU. Ker spada okoljska politika na 
področje deljene pristojnosti v EU, je eden 
od namenov tega programa vzpostaviti 
skupno odgovornost za skupne cilje in 
zagotoviti enake konkurenčne pogoje za 
podjetja in javne organe. Jasni cilji 
oblikovalcem politike in drugim 
zainteresiranim stranem, vključno z 
regijami in mesti, podjetji in socialnimi 
partnerji ter posameznimi državljani, 
zagotavljajo tudi usmeritev in predvidljiv 
okvir za ukrepanje.

15. V številnih primerih bodo za doseganje 
teh ciljev potrebni predvsem ukrepi na
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, v 
skladu z načelom subsidiarnosti, ob 
pogoju, da ima javnost primerno besedo v 
razpravah o okoljskih vprašanjih. V 
drugih primerih bodo potrebni dodatni 
ukrepi na ravni EU. Ker spada okoljska 
politika na področje deljene pristojnosti 
v EU, je eden od namenov tega programa 
vzpostaviti skupno odgovornost za skupne 
cilje in zagotoviti enake konkurenčne 
pogoje za podjetja in javne organe. Jasni 
cilji oblikovalcem politike in drugim 
zainteresiranim stranem, vključno z 
regijami in mesti, podjetji in socialnimi 
partnerji ter posameznimi državljani, 
zagotavljajo tudi usmeritev in predvidljiv 
okvir za ukrepanje.

Or. lt

Predlog spremembe 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15. V številnih primerih bodo za doseganje 
teh ciljev potrebni predvsem ukrepi na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, v 
skladu z načelom subsidiarnosti. V drugih 
primerih bodo potrebni dodatni ukrepi na 
ravni EU. Ker spada okoljska politika na 
področje deljene pristojnosti v EU, je eden 
od namenov tega programa vzpostaviti 
skupno odgovornost za skupne cilje in 
zagotoviti enake konkurenčne pogoje za 
podjetja in javne organe. Jasni cilji 
oblikovalcem politike in drugim 
zainteresiranim stranem, vključno z 
regijami in mesti, podjetji in socialnimi 
partnerji ter posameznimi državljani, 
zagotavljajo tudi usmeritev in predvidljiv 
okvir za ukrepanje.

15. V številnih primerih bodo za doseganje 
teh ciljev potrebni predvsem ukrepi na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, v 
skladu z načelom subsidiarnosti. V drugih 
primerih bodo potrebni dodatni ukrepi na 
ravni EU. Ker spada okoljska politika na 
področje deljene pristojnosti v EU, je eden 
od namenov tega programa vzpostaviti 
skupno odgovornost za skupne cilje in 
zagotoviti enake konkurenčne pogoje za 
podjetja in javne organe. Jasni cilji in 
izmenjava najboljše prakse oblikovalcem 
politike in drugim zainteresiranim stranem, 
vključno z regijami in mesti, podjetji in 
socialnimi partnerji ter posameznimi 
državljani, zagotavljajo tudi usmeritev in 
predvidljiv okvir za ukrepanje.

Or. en

Predlog spremembe 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 

16. Gospodarska uspešnost in blaginja EU 
sta odvisni od njenega naravnega kapitala,
tj. biotske raznovrstnosti, 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,
direktivo o komunalni odpadni vodi1, 
direktivo o nitratih2, okvirno direktivo o 
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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.

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, tlemi 
ter vrstami in habitati, prispeva tudi 
zakonodaja o podnebnih spremembah, 
kemikalijah, industrijskih emisijah in 
odpadkih.

__________________
1 Direktiva 91/271/EGS.
2 Direktiva 91/676/EGS.

Or. en

Predlog spremembe 148
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 

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 
zelo obsežen 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 
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odpadkih. odpadkih.

Or. it

Predlog spremembe 149
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 njenih državljanov in
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.

Or. fr

Predlog spremembe 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 16
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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 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
komunalni odpadni vodi1, direktivo o 
nitratih2, 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.

__________________
1 Direktiva 91/271/EGS.
2 Direktiva 91/676/EGS.

Or. en

Predlog spremembe 151
Elena Oana Antonescu

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 

16. Gospodarska uspešnost in blaginja EU 
sta odvisni od njenega naravnega kapitala, 
vključno z ekosistemi, ki zagotavljajo 
osnovne dobrine in storitve, tj. od 
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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.

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
komunalni odpadni vodi1, direktivo o 
nitratih2, 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.

__________________
1 Direktiva 91/271/EGS.
2 Direktiva 91/676/EGS.

Or. en

Predlog spremembe 152
Ewald Stadler

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17. Vendar zadnje ocene kažejo, da se 
biotska raznovrstnost v EU še vedno 
izgublja in da je večina ekosistemov 
močno degradirana. Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020 določa 
cilje in ukrepe, ki so potrebni za 
spremembo teh negativnih trendov in za 
izboljšanje ekosistemskih storitev.
Strategijo je treba izvajati v celoti, če 
želi EU do leta 2020 izpolniti svoj krovni 
cilj o biotski raznovrstnosti. Čeprav 

17. Vendar zadnje ocene kažejo, da se 
biotska raznovrstnost v EU še vedno 
izgublja. Strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020 določa cilje in 
ukrepe, ki so potrebni za spremembo teh 
negativnih trendov in za izboljšanje 
ekosistemskih storitev. Strategijo je treba 
izvajati v celoti, če želi EU do leta 2020 
izpolniti svoj krovni cilj o biotski 
raznovrstnosti. Čeprav strategija vključuje 
ukrepe za boljše izvajanje direktiv o pticah 
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strategija vključuje ukrepe za boljše 
izvajanje direktiv o pticah in habitatih, 
vključno z omrežjem Natura 2000, bo za 
doseganje krovnega cilja potrebno popolno 
izvajanje vse veljavne zakonodaje, ki je 
namenjena varstvu naravnega kapitala.

in habitatih, vključno z omrežjem 
Natura 2000, bo za doseganje krovnega 
cilja potrebno popolno izvajanje vse 
veljavne zakonodaje, ki je namenjena 
varstvu naravnega kapitala.

Or. de

Predlog spremembe 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17. Vendar zadnje ocene kažejo, da se 
biotska raznovrstnost v EU še vedno 
izgublja in da je večina ekosistemov 
močno degradirana. Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020 določa 
cilje in ukrepe, ki so potrebni za
spremembo teh negativnih trendov in za 
izboljšanje ekosistemskih storitev.
Strategijo je treba izvajati v celoti, če 
želi EU do leta 2020 izpolniti svoj krovni 
cilj o biotski raznovrstnosti. Čeprav 
strategija vključuje ukrepe za boljše 
izvajanje direktiv o pticah in habitatih, 
vključno z omrežjem Natura 2000, bo za 
doseganje krovnega cilja potrebno popolno 
izvajanje vse veljavne zakonodaje, ki je 
namenjena varstvu naravnega kapitala.

17. Vendar zadnje ocene kažejo, da se 
biotska raznovrstnost v EU še vedno 
izgublja in da je večina ekosistemov 
močno degradirana. Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020 določa 
cilje in ukrepe, ki so potrebni za
zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti
in za ohranitev, obnovitev in izboljšanje
ekosistemov in njihovih storitev. Strategijo 
je treba izvajati v celoti, če želi EU do 
leta 2020 izpolniti svoj krovni cilj o biotski 
raznovrstnosti. Čeprav strategija vključuje 
ukrepe za boljše izvajanje direktiv o pticah 
in habitatih, vključno z omrežjem 
Natura 2000, bo za doseganje krovnega 
cilja potrebno popolno izvajanje vse 
veljavne zakonodaje, ki je namenjena 
varstvu naravnega kapitala.

Or. en

Predlog spremembe 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17. Vendar zadnje ocene kažejo, da se 
biotska raznovrstnost v EU še vedno 
izgublja in da je večina ekosistemov 
močno degradirana. Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020 določa 
cilje in ukrepe, ki so potrebni za 
spremembo teh negativnih trendov in za 
izboljšanje ekosistemskih storitev.
Strategijo je treba izvajati v celoti, če 
želi EU do leta 2020 izpolniti svoj krovni 
cilj o biotski raznovrstnosti. Čeprav 
strategija vključuje ukrepe za boljše 
izvajanje direktiv o pticah in habitatih, 
vključno z omrežjem Natura 2000, bo za 
doseganje krovnega cilja potrebno popolno 
izvajanje vse veljavne zakonodaje, ki je 
namenjena varstvu naravnega kapitala.

17. Vendar zadnje ocene kažejo, da se 
biotska raznovrstnost v EU še vedno 
izgublja in da je večina ekosistemov 
močno degradirana. Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020 določa 
cilje in ukrepe, ki so potrebni za 
spremembo teh negativnih trendov in za 
izboljšanje ekosistemskih storitev.
Strategijo je treba izvajati v celoti, če 
želi EU do leta 2020 izpolniti svoj krovni 
cilj o biotski raznovrstnosti. Čeprav 
strategija vključuje ukrepe za boljše 
izvajanje direktiv o pticah in habitatih, 
vključno z omrežjem Natura 2000, bo za 
doseganje krovnega cilja potrebno popolno 
izvajanje vse veljavne zakonodaje, ki je 
namenjena varstvu naravnega kapitala.
Komisija mora zato zagotoviti, da načrti 
za upravljanje ohranjanja v okviru 
omrežja Natura 2000 izpolnjujejo merila 
iz člena 6 direktive o habitatih. Potrebno 
je tudi dejavno sodelovanje lastnikov in 
uporabnikov zemljišč pri politikah za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Or. es

Predlog spremembe 155
Pavel Poc

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17. Vendar zadnje ocene kažejo, da se 
biotska raznovrstnost v EU še vedno 
izgublja in da je večina ekosistemov 
močno degradirana. Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020 določa 
cilje in ukrepe, ki so potrebni za
spremembo teh negativnih trendov in za 
izboljšanje ekosistemskih storitev.

17. Vendar zadnje ocene kažejo, da se 
biotska raznovrstnost v EU še vedno
izgublja in da je večina ekosistemov 
močno degradirana. Napad tujih vrst 
pomeni večjo nevarnost za biotsko 
raznovrstnost, zdravje ljudi in 
gospodarstva, kot je bilo prvotno 
ocenjeno. Strategija EU za biotsko 
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Strategijo je treba izvajati v celoti, če 
želi EU do leta 2020 izpolniti svoj krovni 
cilj o biotski raznovrstnosti. Čeprav 
strategija vključuje ukrepe za boljše 
izvajanje direktiv o pticah in habitatih, 
vključno z omrežjem Natura 2000, bo za 
doseganje krovnega cilja potrebno popolno 
izvajanje vse veljavne zakonodaje, ki je 
namenjena varstvu naravnega kapitala.

raznovrstnost do leta 2020 določa cilje in 
ukrepe, ki so potrebni za spremembo teh 
negativnih trendov in za izboljšanje 
ekosistemskih storitev. Strategijo je treba 
izvajati v celoti, če želi EU do leta 2020 
izpolniti svoj krovni cilj o biotski 
raznovrstnosti. Čeprav strategija vključuje 
ukrepe za boljše izvajanje direktiv o pticah 
in habitatih, vključno z omrežjem 
Natura 2000, bo za doseganje krovnega 
cilja potrebno popolno izvajanje vse 
veljavne zakonodaje, ki je namenjena 
varstvu naravnega kapitala.

Or. en

Obrazložitev

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Predlog spremembe 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17a. Države članice morajo pripraviti 
načrte za upravljanje, ki bodo vključevali 
različne vidike različnih drugih politik. 
Upoštevati morajo dejstvo, da so vodni viri 
in nekatere poljščine pomemben osnovni 
pogoj za uspešno ohranjanje nekaterih 
habitatov in vrst.

Or. es
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Predlog spremembe 157
Matthias Groote

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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. Zaradi 
stalnega človeškega preobremenjevanja 
morij in oceanov, med drugim s 
čezmernim ribolovom, odlaganjem 
odpadkov in množičnim turizmom, 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. Zato je nujno 
potrebna bolj usklajena in regulirana 
uporaba morij in obalnih območij v 
okviru celostnega upravljanja obalnih 
območij. 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.

Or. de

Predlog spremembe 158
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18. Kljub dosedanjim znatnim 18. Kljub dosedanjim znatnim 
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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.

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. Zato bi 
morale določbe o navzkrižni skladnosti 
veljati tudi za okvirno direktivo o vodah. 
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.

Or. de

Predlog spremembe 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 

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 
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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.

zrakom in industrijskimi emisijami 
prispevale k zmanjšanju številnih oblik 
onesnaževanja, so ekosistemi še vedno 
ogroženi zaradi prekomernega usedanja 
dušika in žvepla ter onesnaženja z ozonom, 
kar je povezano z emisijami iz prometa, 
intenzivnim kmetijstvom in proizvodnjo 
energije.

Or. en

Predlog spremembe 160
Matthias Groote

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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, 
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 

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, 
ribištvo in kohezijsko politiko EU, ki so 
podprti s predlogi za okolju prijaznejši 
proračun EU v večletnem finančnem 
okviru 2014–2020. Zlasti kmetijski sektor 
ima velik potencial za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in vnosa dušikovih in 
fosfatnih gnojil v podtalnico. Kmetijstvo, 
ki stremi k izpolnjevanju strogih okoljskih 
standardov, tako ne samo zagotavlja oz. 
trajnostno izboljšuje kakovosti tal in 
ohranja biotsko raznovrstnost na 
podeželskih območjih, ampak tudi 
bistveno prispeva k večji kakovosti zraka 
in vode. Ukrepi za okolju prijaznejšo 
skupno kmetijsko politiko bodo poleg tega
spodbujali tudi kmetijske prakse v zvezi z 
diverzifikacijo posevkov, zaščito trajnega 
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vplivajo na okolje. travinja ter vzpostavitvijo in ohranjanjem 
ekološko dragocenih kmetijskih in gozdnih 
območij, ki ugodno vplivajo na okolje.

Or. de

Predlog spremembe 161
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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, 
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 politike40. 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.

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, 
ribištvo in kohezijsko politiko EU, ki so 
podprti s predlogi za okolju prijaznejši 
proračun EU v večletnem finančnem 
okviru 2014–2020. 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.

Or. it
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Predlog spremembe 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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, 
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.

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, 
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 objektivnih in preverljivih 
meril iz okvirne direktive o vodah. 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. Pomemben sestavni del 
trajnostnega kmetijstva je gospodarjenje 
ob upoštevanju odgovornosti do 
prihodnjih generacij, ki je obenem 
gospodarno z viri in produktivno.

Or. de

Predlog spremembe 163
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 19
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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, 
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.

19. Zato je za izboljšanje trajnostne rabe
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, 
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.

Or. en

Predlog spremembe 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 

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
oblikovanje in izvajanje drugih politik, pri 
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politike usklajene in zagotavljajo posredne 
koristi. K doseganju teh ciljev prispevajo 
tudi ozelenitveni elementi iz predlogov 
Komisije o reformah, zlasti za kmetijstvo, 
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.

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, 
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.

Or. en

Predlog spremembe 165
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20. V zvezi z morskim okoljem je treba 
zagotoviti, da je izkoriščanje gospodarskih 
priložnosti, ki jih ponuja pomorski sektor, 
od ribolova, pomorskega prometa in 
akvakulture do surovin ter energije na 
morju in morske biotehnologije, v skladu z 
ohranjanjem in trajnostnim upravljanjem 
morskih in obalnih ekosistemov.

20. V zvezi z morskim okoljem je treba 
zagotoviti, da je izkoriščanje gospodarskih 
priložnosti, ki jih ponuja pomorski sektor, 
od ribolova, pomorskega prometa in 
akvakulture do surovin ter energije na 
morju in morske biotehnologije, v skladu z 
ohranjanjem in trajnostnim upravljanjem 
morskih in obalnih ekosistemov. Kjer je 
mogoče, bi bilo treba udeležene strani 
pozvati, naj razvijejo nove pristope, s 
katerimi bodo pomagale varovati morsko 
okolje.

Or. en
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Predlog spremembe 166
Matthias Groote

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20. V zvezi z morskim okoljem je treba 
zagotoviti, da je izkoriščanje gospodarskih 
priložnosti, ki jih ponuja pomorski sektor, 
od ribolova, pomorskega prometa in 
akvakulture do surovin ter energije na 
morju in morske biotehnologije, v skladu z 
ohranjanjem in trajnostnim upravljanjem 
morskih in obalnih ekosistemov.

20. V zvezi z morskim okoljem je treba 
zagotoviti, da je izkoriščanje gospodarskih 
priložnosti, ki jih ponuja pomorski sektor, 
od ribolova, pomorskega prometa in 
akvakulture do surovin ter energije na 
morju in morske biotehnologije, v skladu z 
ohranjanjem in trajnostnim upravljanjem 
morskih in obalnih ekosistemov. Celostno 
evropsko upravljanje obalnih območij je 
lahko v povezavi s trajnostnim pomorskim 
prostorskim načrtovanjem učinkovit 
instrument za nadzor morskih in obalnih 
dejavnosti in izravnavanje različnih 
funkcij morskih območij.

Or. de

Predlog spremembe 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20. V zvezi z morskim okoljem je treba 
zagotoviti, da je izkoriščanje gospodarskih 
priložnosti, ki jih ponuja pomorski sektor, 
od ribolova, pomorskega prometa in 
akvakulture do surovin ter energije na 
morju in morske biotehnologije, v skladu z 
ohranjanjem in trajnostnim upravljanjem
morskih in obalnih ekosistemov.

20. V zvezi z morskim okoljem je treba 
zagotoviti, da je izkoriščanje gospodarskih 
priložnosti, ki jih ponuja pomorski sektor, 
od ribolova, pomorskega prometa in 
akvakulture do surovin ter energije na 
morju in morske biotehnologije, v skladu z 
ohranjanjem in trajnostnim upravljanjem 
morskih in obalnih ekosistemov. Za 
ohranjanje morskih virov je potreben 
sporazum med državami članicami in 
Komisijo o digitalnem kartiranju voda v 
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EU, vključno z zavarovanimi območji in 
vrstami. Ta karta mora vključevati 
značilnosti, ki jih je treba zavarovati na 
podlagi Pogodb in zakonodaje o presoji 
vplivov na okolje, kot so naravni viri, 
biotska raznovrstnost in kulturna 
dediščina. Komisija bi morala pozvati k 
temu, da se mednarodne vode, zlasti 
Sredozemsko morje, obravnavajo v okviru 
celostne pomorske politike.

Or. es

Predlog spremembe 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

21. Pristope za ublažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje, ki 
temeljijo na ekosistemih ter ugodno 
vplivajo tudi na biotsko raznovrstnost in 
zagotavljanje drugih ekosistemskih 
storitev, bi bilo treba kot del politike EU o 
podnebnih spremembah uporabljati v 
širšem smislu, pri čemer bi bilo treba pri 
sprejemanju odločitev v zvezi z obnovljivo 
energijo v celoti upoštevati druge okoljske 
cilje, vključno z ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti in varstvom voda. Poleg 
tega je treba razširiti ukrepe za 
obravnavanje onesnaževanja zraka in 
emisij CO2, povezanih s prometom41.

21. Pristope za ublažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje, ki 
temeljijo na ekosistemih ter ugodno 
vplivajo tudi na biotsko raznovrstnost in 
zagotavljanje drugih ekosistemskih 
storitev, bi bilo treba kot del politike EU o 
podnebnih spremembah uporabljati v 
širšem smislu, pri čemer bi bilo treba pri 
sprejemanju odločitev v zvezi z energijo iz 
obnovljivih virov v celoti upoštevati druge 
okoljske cilje, vključno z ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti in varstvom tal in
voda. Poleg tega je treba uvesti ukrepe za 
obravnavanje onesnaževanja zraka in 
emisij CO2, povezanih s prometom41.

Or. en

Predlog spremembe 169
Matthias Groote

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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. Ta umetna zatesnitev tal s 
pozidavo negativno vpliva na naravni 
vodni režim, saj površinska voda ne more 
več ponikniti in priti v podtalnico. Ker tla 
zaradi tega med drugim ne morejo več 
vsrkavati in shranjevati deževnice, prihaja 
do večjega odtekanja in posledično do 
poplav in pomanjkanja pitne vode. 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 morajo zato 
natančno opredeliti in omejiti obseg 
površin, odobrenih za pozidavo. Da se 
izravna neizogibna zatesnitev velikih 
območij, je treba zagotoviti zadostno 
število ekoloških izravnalnih površin.

Or. de

Predlog spremembe 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 22

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 in dezertifikacijo. 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, gospodarstvo in družbo, vključno z 
tveganji za 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 in bi zlasti morale 
upoštevati ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in varstvo voda.

Or. en

Predlog spremembe 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 in zunaj 
nje ogrožajo zagotavljanje številnih 
ključnih ekosistemskih storitev in biotsko 
raznovrstnost ter povečujejo ranljivost 
Evrope za podnebne spremembe in naravne 
nesreče. Poleg tega povzročajo degradacijo 
tal in dezertifikacijo. 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, da se zagotovi 
uresničitev cilja, da se do leta 2050 doseže 
stanje brez neto izkoriščanja zemljišč.

Or. en

Predlog spremembe 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

22. Degradacija, fragmentacija in 
netrajnostna raba zemljišč v EU ogrožajo 
zagotavljanje številnih ključnih 

22. Degradacija, fragmentacija in 
netrajnostna raba zemljišč v EU ogrožajo 
zagotavljanje številnih ključnih 
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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.

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, 
gospodarstvo in družbo, vključno z 
tveganji za 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.

Or. en

Predlog spremembe 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 22

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 

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 
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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.

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 je 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.

Or. de

Predlog spremembe 174
Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 

črtano
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svojih pristojnosti najbolje zagotovijo 
izvajanje takšne zaveze ter znotraj 
zavezujočega pravnega okvira 
obravnavajo vprašanja v zvezi s 
kakovostjo tal42. Opredeljeni bodo tudi 
cilji za trajnostno rabo zemljišč in tal.
__________________
42 COM(2006) 232 (UL C 332, 
30.12.2006), predlog direktive o določitvi 
okvira za varstvo tal in spremembi 
Direktive 2004/35/ES.

Or. de

Obrazložitev

Varstvo tal je mogoče na lokalni, regionalni in nacionalni ravni urediti bolj ciljno usmerjeno, 
učinkovito in nebirokratsko kot na ravni Skupnosti. Pravno zavezujoča evropska ureditev ne 
bi bila združljiva z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 tal42. 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 na nacionalni 
ravni 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“. Takšno zavezo bi 
bilo mogoče najbolje izpolniti znotraj 
držav članic EU.
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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.

Or. de

Predlog spremembe 176
Matthias Groote

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 tal42. 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, 
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. Trajnostna raba 
površin in tal mora biti fiksni sestavni del 
celovitega in zavezujočega evropskega
okvira za varstvo in trajnostno rabo tal.
Ker so varstvo tal, okolja in podnebja 
neločljivo povezani, je sprejetje 
zavezujočih, v vsej Evropi veljavnih pravil 
temeljnega pomena za uresničitev 
evropskih podnebnih ciljev, ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in zagotavljanje 
kmetijske produktivnosti.

Or. de

Predlog spremembe 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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, 
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
uvesti ukrepe za obravnavo vprašanj v 
zvezi s kakovostjo tal znotraj zavezujočega 
pravnega okvira. Opredeljeni bodo tudi 
cilji za trajnostno rabo zemljišč in tal.

Or. es

Predlog spremembe 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 

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, s katerimi se priznava 
gospodarski in družbeni pomen dobrega 
upravljanja zemljišč, vključujejo poziv k
„nevtralnosti na področju degradacije 
zemljišč“. EU in države članice bi morale
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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.

zagotoviti izvajanje te zaveze v okviru 
svojih pristojnosti ter obravnavanje 
vprašanj v zvezi s kakovostjo tal znotraj 
zavezujočega pravnega okvira, pri čemer 
bi morale podpreti predlog Komisije za 
direktivo o določitvi okvira za varstvo tal.
Opredeljeni bodo tudi cilji za trajnostno 
rabo zemljišč in tal.

Or. en

Predlog spremembe 179
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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 tal42.
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, 
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
obstoječega pravnega okvira obravnavajo 
vprašanja v zvezi s kakovostjo tal.
Opredeljeni bodo tudi cilji za trajnostno 
rabo zemljišč in tal.

__________________
42 COM(2006) 232 (UL C 332, 
30.12.2006), predlog direktive o določitvi 
okvira za varstvo tal in spremembi 
Direktive 2004/35/ES.

Or. de
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Predlog spremembe 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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, 
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, s katerimi se priznava 
gospodarski in družbeni pomen dobrega 
upravljanja zemljišč, 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 kako lahko z 
uporabo pristopa na osnovi tveganja
znotraj zavezujočega pravnega okvira 
obravnavajo vprašanja v zvezi s kakovostjo 
tal, pri čemer bi morale uporabiti 
upoštevne vidike predloga Komisije za 
direktivo o določitvi okvira za varstvo tal 
in spremembi Direktive 2004/35/ES.
Opredeliti bi bilo treba tudi cilje za 
trajnostno rabo zemljišč in tal.

Or. en

Predlog spremembe 181
Esther de Lange

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 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, 

23. Za zmanjšanje največjih umetnih 
pritiskov na zemljišča, tla in druge 
ekosisteme v Evropi bodo sprejeti ukrepi, 
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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.

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 obravnavajo 
vprašanja v zvezi s kakovostjo tal.

Or. nl

Predlog spremembe 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 23 – opomba 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

42. COM(2006) 232 (UL C 332, 
30.12.2006), predlog direktive o določitvi 
okvira za varstvo tal in spremembi 
Direktive 2004/35/ES.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Varstvo tal je mogoče na lokalni, regionalni in nacionalni ravni urediti bolj ciljno usmerjeno, 
učinkovito in nebirokratsko kot na ravni Skupnosti. Pravno zavezujoča evropska ureditev ne 
bi bila združljiva z načelom subsidiarnosti.


