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Predlog spremembe 183
Richard Seeber

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 184
Dan Jørgensen



PE508.027v01-00 4/66 AM\931425SL.doc

SL

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

24a. Manj intenzivna živinoreja bi bila 
koristna za uresničitev več ciljev 
programa, saj bi povzročila manjše 
emisije dušika in fosforja, manjšo 
ogroženost biotske raznovrstnosti ter 
boljšo kakovost tal, zraka in vode.

Or. en

Predlog spremembe 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

25. Ukrepi za obnovitev 15 % propadajočih 
ekosistemov v EU in razširitev uporabe 
zelene infrastrukture, ki so sprejeti v okviru 
strategije za biotsko raznovrstnost, bodo 
prispevali k odpravi razdrobljenosti 
zemljišč. Dodatno bodo okrepili naravni 
kapital in povečali odpornost ekosistema, 
pri čemer lahko zagotovijo stroškovno 
učinkovite možnosti za ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 
ter obvladovanje tveganja naravnih nesreč.
Medtem bodo prizadevanja držav članic za 
kartiranje in oceno ekosistemov in njihovih 
storitev ter pobuda za preprečevanje neto 
izgub, ki je načrtovana za leto 2015, 
prispevali k ohranjanju zaloge naravnega 
kapitala na različnih ravneh. Vključitev 
gospodarske vrednosti ekosistemskih 
storitev v računovodske sisteme ter sisteme 
poročanja na ravni EU in nacionalni ravni 
do leta 2020 bo spodbudila boljše 
upravljanje naravnega kapitala EU.

25. Ukrepi za obnovitev 15 % propadajočih 
ekosistemov v EU do leta 2020, pri čemer 
je treba to vrednost šteti za minimalen cilj
in bi si morala EU določiti precej višji cilj 
glede obnovitve, ki bi izražal njen bolj 
ambiciozni krovni cilj in vizijo za leto 
2050, ter razširitev uporabe zelene 
infrastrukture, ki so sprejeti v okviru 
strategije za biotsko raznovrstnost, bodo 
prispevali k odpravi razdrobljenosti 
zemljišč. Ti ukrepi bodo poleg popolnega 
izvajanja direktiv o pticah in o habitatih
dodatno prispevali k vzpostavitvi in 
ohranitvi zdravih in odpornih ekosistemov 
ter izboljšanju njihovih storitev. Dodatno 
bodo okrepili naravni kapital in povečali 
odpornost ekosistema, pri čemer lahko 
zagotovijo stroškovno učinkovite možnosti 
za ublažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje ter obvladovanje 
tveganja naravnih nesreč. Medtem bodo 
prizadevanja držav članic za kartiranje in 
oceno ekosistemov in njihovih storitev ter 
pobuda za preprečevanje neto izgub, ki je 
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načrtovana za leto 2015, prispevali k 
ohranjanju zaloge naravnega kapitala.
Vključitev gospodarske vrednosti 
ekosistemskih storitev v računovodske 
sisteme ter sisteme poročanja na ravni EU 
in nacionalni ravni do leta 2020 bo 
spodbudila boljše upravljanje naravnega 
kapitala EU.

Or. en

Predlog spremembe 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

25. Ukrepi za obnovitev 15 % propadajočih 
ekosistemov v EU in razširitev uporabe 
zelene infrastrukture, ki so sprejeti v okviru 
strategije za biotsko raznovrstnost, bodo 
prispevali k odpravi razdrobljenosti 
zemljišč. Dodatno bodo okrepili naravni 
kapital in povečali odpornost ekosistema, 
pri čemer lahko zagotovijo stroškovno 
učinkovite možnosti za ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 
ter obvladovanje tveganja naravnih nesreč.
Medtem bodo prizadevanja držav članic za 
kartiranje in oceno ekosistemov in njihovih 
storitev ter pobuda za preprečevanje neto 
izgub, ki je načrtovana za leto 2015, 
prispevali k ohranjanju zaloge naravnega 
kapitala na različnih ravneh. Vključitev 
gospodarske vrednosti ekosistemskih 
storitev v računovodske sisteme ter sisteme 
poročanja na ravni EU in nacionalni ravni 
do leta 2020 bo spodbudila boljše 
upravljanje naravnega kapitala EU.

25. Ukrepi za obnovitev 15 % propadajočih 
ekosistemov v EU in razširitev uporabe 
zelene infrastrukture, ki so sprejeti v okviru 
strategije za biotsko raznovrstnost, bodo 
prispevali k odpravi razdrobljenosti 
zemljišč. Vendar bi bilo treba pri ukrepih 
upoštevati značilnosti in izhodišča držav 
članic. Dodatno bodo okrepili naravni 
kapital in povečali odpornost ekosistema, 
pri čemer lahko zagotovijo stroškovno 
učinkovite možnosti za ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 
ter obvladovanje tveganja naravnih nesreč.
Medtem bodo prizadevanja držav članic za 
kartiranje in oceno ekosistemov in njihovih 
storitev ter pobuda za preprečevanje neto 
izgub, ki je načrtovana za leto 2015, 
prispevali k ohranjanju zaloge naravnega 
kapitala na različnih ravneh. Vključitev 
gospodarske vrednosti ekosistemskih 
storitev v računovodske sisteme ter sisteme 
poročanja na ravni EU in nacionalni ravni 
do leta 2020 bo spodbudila boljše 
upravljanje naravnega kapitala EU.

Or. fi
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Predlog spremembe 187
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

26. Da se zavaruje, ohrani in izboljša 
naravni kapital EU, bo s programom do 
leta 2020 zagotovljeno naslednje:

26. Da se zavaruje, ohrani in izboljša 
naravni kapital EU, bi moralo biti s 
programom do leta 2020 zagotovljeno 
naslednje:

Or. it

Predlog spremembe 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

26. Da se zavaruje, ohrani in izboljša
naravni kapital EU, bo s programom do 
leta 2020 zagotovljeno naslednje:

26. Da se zavaruje, ohrani in izboljša
trajnostna raba naravnega kapitala EU, 
bo s programom do leta 2020 zagotovljeno 
naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 189
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 1 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izguba biotske raznovrstnosti in 
degradacija ekosistemskih storitev se 
zaustavita, pri čemer se ohranijo ter 
izboljšajo ekosistemi in njihove storitve;

(a) izguba biotske raznovrstnosti in 
degradacija ekosistemskih storitev se 
zaustavita, pri čemer se ekosistemi in 
njihove storitve, vključno s staleži rib, ne 
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le ohranijo, temveč tudi izboljšajo;

Or. en

Predlog spremembe 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izguba biotske raznovrstnosti in 
degradacija ekosistemskih storitev se 
zaustavita, pri čemer se ohranijo ter 
izboljšajo ekosistemi in njihove storitve;

(a) izguba biotske raznovrstnosti in 
degradacija ekosistemskih storitev se 
zaustavita, pri čemer se ohranijo, obnovijo
ter izboljšajo ekosistemi in njihove 
storitve, zlasti s popolnim izvajanjem in 
učinkovitim ohranjanjem omrežja Natura 
2000 ob podpori okvirov prednostnega 
ukrepanja in izvajanju „načela za 
preprečevanje neto izgub“.

Or. en

Predlog spremembe 191
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) učinki pritiska na sladkovodne vire, 
somornice in obalno morje se znatno 
zmanjšajo, da se doseže, ohrani ali izboljša 
dobro stanje, kot je določeno v okvirni 
direktivi o vodah;

(b) učinki pritiska na sladkovodne vire, 
somornice in obalno morje se znatno 
zmanjšajo, da se doseže, ohrani in po 
možnosti izboljša dobro stanje, kot je 
določeno v okvirni direktivi o vodah;

Or. en

Predlog spremembe 192
Richard Seeber, Peter Liese
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) učinki pritiska na sladkovodne vire, 
somornice in obalno morje se znatno 
zmanjšajo, da se doseže, ohrani ali izboljša 
dobro stanje, kot je določeno v okvirni 
direktivi o vodah;

(b) učinki pritiska na sladkovodne vire, 
somornice in obalno morje se znatno 
zmanjšajo, da se doseže, ohrani ali izboljša 
dobro stanje, kot je določeno v okvirni 
direktivi o vodah, med drugim z ukrepi 
navzkrižne skladnosti;

Or. de

Predlog spremembe 193
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) učinki pritiska na morske vode se 
znatno zmanjšajo, da se doseže ali ohrani 
dobro okoljsko stanje, kot je določeno v 
okvirni direktivi o morski strategiji;

(c) učinki pritiska na morske vode se 
znatno zmanjšajo, da se doseže ali ohrani 
dobro okoljsko stanje, kot je določeno v 
okvirni direktivi o morski strategiji. To bo 
tudi pomagalo varovati biotsko 
raznovrstnost morskega okolja;

Or. en

Predlog spremembe 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vplivi onesnaževanja zraka na 
ekosisteme in biotsko raznovrstnost se
dodatno zmanjšajo;

(d) vplivi onesnaževanja zraka na 
ekosisteme in biotsko raznovrstnost se
precej zmanjšajo, da se doseže dolgoročni 
cilj nepreseganja kritičnih obremenitev in 



AM\931425SL.doc 9/66 PE508.027v01-00

SL

ravni;

Or. en

Predlog spremembe 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 196
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) zemljišča v EU se upravljajo trajnostno, 
tla so ustrezno varovana, rodovitnost tal na 
kmetijskih zemljiščih se izboljšuje in 
sanacija onesnaženih območij se ustrezno 
izvaja;

Or. en

Predlog spremembe 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 1 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 199
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) gozdovi so trajnostno upravljani, da se 
zavarujejo storitve, ki jih zagotavljajo, in
izboljša njihova odpornost na podnebne 
spremembe, požare, nevihte, škodljivce in
bolezni.

Or. en
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Obrazložitev

Namesto da se program osredotoča samo na varstvo gozdov, bi moral poudarjati vlogo 
trajnostnega upravljanja gozdov.

Predlog spremembe 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) popolno izvajanje strategije EU za 
biotsko raznovrstnost;

(a) popolno izvajanje strategije EU za 
biotsko raznovrstnost brez nadaljnjega 
odlašanja;

Or. en

Predlog spremembe 201
Dan Jørgensen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) popolno izvajanje strategije EU za 
biotsko raznovrstnost;

(a) popolno izvajanje strategije EU za 
biotsko raznovrstnost in krepitev 
zakonodaje EU za ohranjanje kopenskih 
in morskih habitatov in vrst;

Or. en

Predlog spremembe 202
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) popolno izvajanje načrta za varovanje (b) popolno izvajanje okvirne direktive o 
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evropskih vodnih virov; vodah in načrta za varovanje evropskih 
vodnih virov, med drugim z ukrepi za 
navzkrižno skladnost;

Or. de

Predlog spremembe 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) popolno izvajanje načrta za varovanje 
evropskih vodnih virov;

(b) popolno izvajanje načrta za varovanje 
evropskih vodnih virov, vendar ob 
upoštevanju razlik med državami 
članicami in njihovih posebnih 
značilnosti;

Or. fi

Predlog spremembe 204
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepitev prizadevanj, da se med drugim 
zagotovi doseganje zdravih staležev rib 
najpozneje do leta 2020, pri čemer se 
najprej zagotovi, da se ribolov na vseh 
ribolovnih območjih od leta 2015 izvaja na 
ravni največjega trajnostnega donosa ali 
pod njo, ter vzpostavitev količinskih ciljev 
zmanjševanja odpadkov v morju na ravni 
celotne EU;

(c) krepitev prizadevanj, da se med drugim 
zagotovi doseganje zdravih staležev rib 
najpozneje do leta 2020, pri čemer se 
najprej zagotovi, da se ribolov na vseh 
ribolovnih območjih od leta 2015 izvaja na 
ravni največjega trajnostnega donosa ali 
pod njo, vzpostavitev količinskih ciljev 
zmanjševanja odpadkov v morju na ravni 
celotne EU ter aktivna podpora za zasebne 
in javne pobude za preprečevanje morskih 
odpadkov in spopadanje z njimi, kar 
vključuje, vendar ni omejeno na, pobude v 
kategoriji „lovljenje morskih odpadkov“;
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Or. en

Predlog spremembe 205
Matthias Groote

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepitev prizadevanj, da se med drugim 
zagotovi doseganje zdravih staležev rib 
najpozneje do leta 2020, pri čemer se 
najprej zagotovi, da se ribolov na vseh 
ribolovnih območjih od leta 2015 izvaja na 
ravni največjega trajnostnega donosa ali 
pod njo, ter vzpostavitev količinskih ciljev 
zmanjševanja odpadkov v morju na ravni 
celotne EU;

(c) krepitev prizadevanj, da se med drugim 
zagotovi doseganje zdravih staležev rib 
najpozneje do leta 2020, pri čemer se 
najprej zagotovi, da se ribolov na vseh 
ribolovnih območjih od leta 2015 izvaja na 
ravni največjega trajnostnega donosa ali 
pod njo, ter vzpostavitev količinskih ciljev 
zmanjševanja odpadkov v morju na ravni 
celotne EU; poleg tega vzpostavitev 
celostnega in skladnega upravljanja 
obale, da se zagotovi dolgoročno 
ravnovesje med varstvom okolja in 
trajnostno rabo morskih in obalnih 
območij;

Or. de

Predlog spremembe 206
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) krepitev prizadevanj za doseganje 
popolne skladnosti z zakonodajo EU o 
kakovosti zraka ter opredelitev strateških 
ciljev in ukrepov po letu 2020;

(d) krepitev prizadevanj za doseganje 
popolne skladnosti z zakonodajo EU o 
kakovosti zraka ter opredelitev strateških 
ciljev in ukrepov po letu 2020 ob
upoštevanju različnih geografskih in 
podnebnih pogojev;

Or. it
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Predlog spremembe 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) krepitev prizadevanj za doseganje 
popolne skladnosti z zakonodajo EU o 
kakovosti zraka ter opredelitev strateških 
ciljev in ukrepov po letu 2020;

(d) doseganje popolne skladnosti z 
zakonodajo EU o kakovosti zraka ter 
opredelitev strateških ciljev in ukrepov po 
letu 2020;

Or. en

Predlog spremembe 208
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

krepitev prizadevanj na nacionalni ravni 
za zmanjšanje rabe zemljišč in za 
ohranjanje kmetijskih zemljišč za 
proizvodnjo hrane, krme in obnovljivih 
surovin;

Or. de

Predlog spremembe 210
Richard Seeber

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) sprejetje novih ukrepov za zmanjšanje 
emisij dušika in fosforja, vključno z 
emisijami iz komunalne in industrijske 
odpadne vode ter emisijami, ki nastanejo 
zaradi uporabe gnojil;

(f) sprejetje novih ukrepov za zmanjšanje 
emisij dušika in fosforja, vključno z 
emisijami iz komunalne in industrijske 
odpadne vode ter emisijami, ki nastanejo 
zaradi uporabe gnojil; povečanje 
ozaveščenosti prebivalstva s pobudami za 
zmanjšanje uporabe umetnih gnojil in 
pesticidov, zlasti na zasebnih vrtovih in 
zelenih površinah.

Or. de

Predlog spremembe 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) sprejetje novih ukrepov za zmanjšanje 
emisij dušika in fosforja, vključno z 
emisijami iz komunalne in industrijske 
odpadne vode ter emisijami, ki nastanejo 
zaradi uporabe gnojil;

(f) sprejetje novih ukrepov za zmanjšanje 
emisij dušika in fosforja, vključno z 
emisijami iz komunalne in industrijske 
odpadne vode – z boljšim nadzorom pri 
viru – ter emisijami, ki nastanejo zaradi 
uporabe gnojil, z boljšim nadzorom 
njihove uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 212
Elena Oana Antonescu

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) sprejetje novih ukrepov za zmanjšanje 
emisij dušika in fosforja, vključno z 
emisijami iz komunalne in industrijske 
odpadne vode ter emisijami, ki nastanejo 
zaradi uporabe gnojil;

(f) sprejetje novih ukrepov za zmanjšanje 
emisij dušika in fosforja, vključno z 
emisijami iz komunalne in industrijske 
odpadne vode – z boljšim nadzorom pri 
viru – ter emisijami, ki nastanejo zaradi 
uporabe gnojil, z boljšim nadzorom 
njihove uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 213
Gaston Franco

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) sprejetje novih ukrepov za zmanjšanje 
emisij dušika in fosforja, vključno z 
emisijami iz komunalne in industrijske 

(f) sprejetje novih ukrepov za zmanjšanje 
emisij dušika in fosforja, vključno z 
emisijami iz komunalne in industrijske 
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odpadne vode ter emisijami, ki nastanejo 
zaradi uporabe gnojil;

odpadne vode ter emisijami, ki nastanejo 
zaradi uporabe gnojil, ter za predelavo 
odpadnega fosforja;

Or. fr

Obrazložitev

Spodbujati je treba predelavo fosforja, ključne spojine v kmetijstvu, glede na to, da naravna 
nahajališča izginjajo in ga je v precejšnjih količinah mogoče najti v odpadni komunalni vodi. 

Predlog spremembe 214
Dan Jørgensen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) spodbujanje prehoda na trajnostne 
živinorejske sisteme, povezane z zemljišči, 
z boljšim vključevanjem ciljev varstva 
okolja v kmetijsko politiko; 

Or. en

Predlog spremembe 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) razvoj in izvajanje nove strategije EU o 
gozdovih, ki obravnava številne zahteve in 
koristi v zvezi z gozdovi ter prispeva k bolj 
strateško usmerjenemu pristopu k varstvu 
gozdov in izboljšanju njihovega stanja, pri 
čemer upošteva različne regionalne 
pogoje za trajnostno gozdarstvo.

Or. en
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Predlog spremembe 216
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 217
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 26 – pododstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) razvoj in izvajanje nove strategije EU o 
gozdovih, ki obravnava številne zahteve in 
koristi v zvezi z gozdovi, prispeva k bolj 
strateško usmerjenemu pristopu k varstvu 
gozdov in izboljšanju njihovega stanja ter 
dodeljuje finančne in človeške vire, 
potrebne v boju proti gozdnim požarom.

Or. es

Predlog spremembe 218
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – Prednostni cilj 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednostni cilj 2: spreminjanje EU v z viri
gospodarno, zeleno in konkurenčno 
nizkoogljično gospodarstvo

Prednostni cilj 2: zagotavljanje 
konkurenčnega krožnega nizkoogljičnega 
gospodarstva, ki je gospodarno z viri ter 
spoštuje okolje in ekosisteme

Or. it

(Glej predlog spremembe člena 2(1)(b)).

Predlog spremembe 219
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Priloga 1 – Prednostni cilj 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednostni cilj 2: spreminjanje EU v z viri 
gospodarno, zeleno in konkurenčno 
nizkoogljično gospodarstvo

Prednostni cilj 2: spreminjanje EU v z viri 
gospodarno, okolju prijazno in 
konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo

Or. fr

Predlog spremembe 220
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27. Cilj vodilne pobude strategije 
Evropa 2020 „Evropa, gospodarna z viri,“ 
je podpreti prehod na gospodarstvo, ki je 
učinkovito pri rabi vseh virov, v celoti
ločuje gospodarsko rast od rabe virov in 
energije ter njihovih okoljskih vplivov, 
znižuje emisije toplogrednih plinov, z 
učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje 
konkurenčnost ter spodbuja večjo varnost
oskrbe z energijo. Ključna elementa 
pobude, ki opredeljujeta okvir za prihodnje 

27. Cilj vodilne pobude strategije 
Evropa 2020 „Evropa, gospodarna z viri,“ 
je konkurenčno gospodarstvo, ki je 
učinkovito pri rabi vseh virov, v največji 
možni meri ločuje gospodarsko rast od 
rabe virov in energije ter njihovih okoljskih 
vplivov, znižuje emisije toplogrednih 
plinov, si prizadeva za inovacije in
spodbuja večjo zanesljivost oskrbe z 
energijo. Ključna elementa pobude, ki
nekatere od različnih možnih scenarijev
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ukrepe za izpolnjevanje teh ciljev, sta 
Časovni okvir za Evropo, gospodarno z
viri43, in Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika44.

opredeljujeta kot primerjalno merilo za 
prihodnje ukrepe za izpolnjevanje teh 
ciljev, sta Časovni okvir za Evropo, 
gospodarno z viri43, in Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika44.

Or. it

Predlog spremembe 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27. Cilj vodilne pobude strategije 
Evropa 2020 „Evropa, gospodarna z viri,“ 
je podpreti prehod na gospodarstvo, ki je 
učinkovito pri rabi vseh virov, v celoti 
ločuje gospodarsko rast od rabe virov in 
energije ter njihovih okoljskih vplivov, 
znižuje emisije toplogrednih plinov, z 
učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje 
konkurenčnost ter spodbuja večjo varnost
oskrbe z energijo. Ključna elementa 
pobude, ki opredeljujeta okvir za 
prihodnje ukrepe za izpolnjevanje teh 
ciljev, sta Časovni okvir za Evropo, 
gospodarno z viri, in Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika.

27. Cilj vodilne pobude strategije 
Evropa 2020 „Evropa, gospodarna z viri,“ 
je podpreti prehod na gospodarstvo, ki je 
učinkovito pri rabi vseh virov, v celoti 
ločuje gospodarsko rast od rabe virov in 
energije ter njihovih okoljskih vplivov, 
znižuje emisije toplogrednih plinov, z 
učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje 
konkurenčnost ter spodbuja večjo 
zanesljivost oskrbe z energijo. Ključna
izhodišča, ki opredeljujejo okvir za 
prihodnje ukrepe za izpolnjevanje teh 
ciljev v okviru novega sporazuma o 
globalnem podnebju, ki bo sklenjen leta 
2015, so Časovni okvir za Evropo, 
gospodarno z viri, in predlogi Komisije za
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika, 
energetski načrt do leta 2050 in bela 
knjiga o prometu.

Or. en

Predlog spremembe 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27. Cilj vodilne pobude strategije 
Evropa 2020 „Evropa, gospodarna z viri,“ 
je podpreti prehod na gospodarstvo, ki je 
učinkovito pri rabi vseh virov, v celoti 
ločuje gospodarsko rast od rabe virov in 
energije ter njihovih okoljskih vplivov, 
znižuje emisije toplogrednih plinov, z 
učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje 
konkurenčnost ter spodbuja večjo varnost
oskrbe z energijo. Ključna elementa
pobude, ki opredeljujeta okvir za prihodnje 
ukrepe za izpolnjevanje teh ciljev, sta
Časovni okvir za Evropo, gospodarno z 
viri, in Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

27. Cilj vodilne pobude strategije 
Evropa 2020 „Evropa, gospodarna z viri,“ 
je podpreti prehod na gospodarstvo, ki je 
učinkovito pri rabi vseh virov, v celoti 
ločuje gospodarsko rast od rabe virov in 
energije ter njihovih okoljskih vplivov, 
znižuje emisije toplogrednih plinov, z 
učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje 
konkurenčnost ter spodbuja večjo 
zanesljivost oskrbe z energijo. Ključni 
elementi pobude, ki opredeljujejo okvir za 
prihodnje ukrepe za izpolnjevanje teh 
ciljev, so Časovni okvir za Evropo, 
gospodarno z viri, Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika in izmenjava najboljše 
prakse med državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27. Cilj vodilne pobude strategije 
Evropa 2020 „Evropa, gospodarna z viri,“ 
je podpreti prehod na gospodarstvo, ki je 
učinkovito pri rabi vseh virov, v celoti 
ločuje gospodarsko rast od rabe virov in 
energije ter njihovih okoljskih vplivov, 
znižuje emisije toplogrednih plinov, z 
učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje 
konkurenčnost ter spodbuja večjo varnost
oskrbe z energijo. Ključna elementa 
pobude, ki opredeljujeta okvir za prihodnje 
ukrepe za izpolnjevanje teh ciljev, sta 
Časovni okvir za Evropo, gospodarno z 

27. Cilj vodilne pobude strategije 
Evropa 2020 „Evropa, gospodarna z viri,“ 
je podpreti prehod na gospodarstvo, ki je 
učinkovito pri rabi vseh virov, zmanjšuje 
splošno pridobivanje in rabo virov, v 
celoti ločuje gospodarsko rast od rabe 
virov in energije ter njihovih okoljskih 
vplivov, znižuje emisije toplogrednih 
plinov, z učinkovitostjo in inovacijami 
izboljšuje konkurenčnost ter spodbuja 
večjo zanesljivost oskrbe z energijo in viri.
Ključna elementa pobude, ki opredeljujeta 
okvir za prihodnje ukrepe za izpolnjevanje 
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viri, in Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

teh ciljev, sta Časovni okvir za Evropo, 
gospodarno z viri, in Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika.

Or. en

Predlog spremembe 224
Riikka Manner

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27a. Biogospodarstvo je ključno za 
pametno in zeleno rast v Evropi. 
Biogospodarstvo zlasti močno vpliva na 
regionalna gospodarstva v Evropski uniji 
ter spodbuja gospodarsko rast in ustvarja 
nova delovna mesta. Predpostavlja 
naložbe v verige za preskrbo s surovinami, 
da se tako zagotovi dostopnost surovin.

Or. fi

Predlog spremembe 225
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

28. V celotnem gospodarstvu so potrebne 
inovacije za izboljšanje učinkovite rabe 
virov, da se glede na vedno višje cene 
virov, pomanjkanje in omejitev ponudbe 
poveča konkurenčnost. Pri spodbujanju 
inovacij, vključno z ekoinovacijami, je 
ključen poslovni sektor. Vladni ukrepi na 
ravni Unije in držav članic bi zato morali 
biti omejeni na zagotavljanje splošnega 
okvira za ekoinovacije, da se prepreči 
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okvirne pogoje za ekoinovacije ter 
spodbujajo razvoj trajnostnih poslovnih ali 
tehnoloških rešitev za okoljske izzive.

izkrivljanje naravnega razvoja prostega 
trga v smeri razvoja trajnostnih poslovnih 
ali tehnoloških rešitev za okoljske izzive.

Or. it

Predlog spremembe 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

28. V celotnem gospodarstvu so potrebne 
inovacije za izboljšanje učinkovite rabe 
virov in zmanjšanje rabe virov nasploh, da 
se glede na vedno višje cene virov,
odvisnost od uvoza, pomanjkanje in 
omejitev ponudbe poveča konkurenčnost.
Kot prispevek k zavarovanju ponudbe 
surovin je treba okrepiti partnerstva za 
inovacije med industrijo in sektorjem za 
ravnanje z odpadki ter raziskave za 
možnosti recikliranja pomembnih 
tehnoloških surovin. Pri spodbujanju 
inovacij, vključno z ekoinovacijami, je 
ključen poslovni sektor, ki se odziva na 
regulativne signale ambiciozne okoljske 
zakonodaje. Vendar trgi ne bodo uspešno 
delovali samostojno. Potrebni so vladni 
ukrepi na ravni Unije in držav članic, ki 
zagotavljajo ustrezne pravne okvirne 
pogoje za naložbe in ekoinovacije ter 
spodbujajo razvoj trajnostnih poslovnih ali 
tehnoloških rešitev za okoljske izzive.

Or. en

Predlog spremembe 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 228
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

29. Ta ključna zahteva za spopadanje z 
okoljskimi izzivi ima tudi pomembne 
družbeno-gospodarske koristi. Potencialna 
rast delovnih mest, ki je posledica prehoda 
na nizkoogljično in z viri gospodarno 
gospodarstvo, je ključnega pomena za 
doseganje ciljev zaposlovanja iz strategije 
Evropa 2020. V zadnjih letih se je 
zaposlenost v sektorju okoljskih tehnologij 
in storitev v EU povečala za približno 3 % 
na leto. Ocenjuje se, da je svetovni trg za 
ekološko industrijo vreden vsaj 
bilijon EUR, pri čemer naj bi se ta vrednost 
v naslednjih desetih letih skoraj podvojila.
Evropska podjetja so na področju 
recikliranja in energetske učinkovitosti že 
vodilna v svetu, pri čemer jih je treba 
spodbujati, da izkoristijo takšno povečanje 

29. Ta ključna zahteva za spopadanje z 
okoljskimi izzivi ima tudi pomembne 
družbeno-gospodarske koristi. Potencialna 
rast delovnih mest, ki je posledica večje 
konkurenčnosti nizkoogljičnega in z viri
gospodarnega gospodarstva, je ključnega 
pomena za doseganje ciljev zaposlovanja iz 
strategije Evropa 2020. V zadnjih letih se 
je zaposlenost v sektorju okoljskih 
tehnologij in storitev v EU povečala za 
približno 3 % na leto. Ocenjuje se, da je 
svetovni trg za ekološko industrijo vreden 
vsaj bilijon EUR, pri čemer naj bi se ta 
vrednost v naslednjih desetih letih skoraj 
podvojila. Evropska podjetja so na 
področju recikliranja in energetske 
učinkovitosti že vodilna v svetu, pri čemer 
jih je treba spodbujati, da izkoristijo takšno 
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svetovnega povpraševanja, ter podpreti z 
akcijskim načrtom za ekološke inovacije.
V evropskem sektorju obnovljivih virov bo 
do leta 2020 predvidoma ustvarjenih več 
kot 400 000 novih delovnih mest.

povečanje svetovnega povpraševanja, ter 
podpreti z akcijskim načrtom za ekološke 
inovacije. V evropskem sektorju 
obnovljivih virov bo do leta 2020 
predvidoma ustvarjenih več kot 400 000 
novih delovnih mest.

Or. it

Predlog spremembe 229
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

29. Ta ključna zahteva za spopadanje z 
okoljskimi izzivi ima tudi pomembne 
družbeno-gospodarske koristi. Potencialna 
rast delovnih mest, ki je posledica prehoda 
na nizkoogljično in z viri gospodarno 
gospodarstvo, je ključnega pomena za 
doseganje ciljev zaposlovanja iz strategije 
Evropa 2020. V zadnjih letih se je 
zaposlenost v sektorju okoljskih tehnologij 
in storitev v EU povečala za približno 3 % 
na leto. Ocenjuje se, da je svetovni trg za 
ekološko industrijo vreden vsaj 
bilijon EUR, pri čemer naj bi se ta vrednost 
v naslednjih desetih letih skoraj podvojila.
Evropska podjetja so na področju 
recikliranja in energetske učinkovitosti že 
vodilna v svetu, pri čemer jih je treba 
spodbujati, da izkoristijo takšno povečanje 
svetovnega povpraševanja, ter podpreti z 
akcijskim načrtom za ekološke inovacije.
V evropskem sektorju obnovljivih virov bo 
do leta 2020 predvidoma ustvarjenih več 
kot 400 000 novih delovnih mest.49

29. Ta ključna zahteva za spopadanje z 
okoljskimi izzivi ima tudi pomembne 
družbeno-gospodarske koristi. Potencialna 
rast delovnih mest, ki je posledica prehoda 
na varno in trajnostno nizkoogljično in z 
viri gospodarno gospodarstvo, je ključnega 
pomena za doseganje ciljev zaposlovanja iz 
strategije Evropa 2020. V zadnjih letih se 
je zaposlenost v sektorju okoljskih 
tehnologij in storitev v EU povečala za 
približno 3 % na leto. Ocenjuje se, da je 
svetovni trg za ekološko industrijo vreden 
vsaj bilijon EUR, pri čemer naj bi se ta 
vrednost v naslednjih desetih letih skoraj 
podvojila. Evropska podjetja so na 
področju recikliranja in energetske 
učinkovitosti že vodilna v svetu, pri čemer 
jih je treba spodbujati, da izkoristijo takšno 
povečanje svetovnega povpraševanja, ter 
podpreti z akcijskim načrtom za ekološke 
inovacije. V evropskem sektorju 
obnovljivih virov bo do leta 2020 
predvidoma ustvarjenih več kot 400 000 
novih delovnih mest.49

Or. en
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Predlog spremembe 230
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

29a. Da bo EU to lahko dosegla, bo 
morala oblikovati in ohraniti pogoje, ki so 
potrebni za razvoj industrij na biološki 
osnovi, med katerimi je med drugim 
zagotavljanje trajnostne ponudbe surovin 
tem industrijam.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi predloga spremembe 28, ki ga je vložil poročevalec, se pojem „eko industrije“ 
nadomesti s pojmom „industrije na biološki osnovi“, saj omemba industrij na biološki osnovi 
podpira strategijo EU za biogospodarstvo.

Predlog spremembe 231
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

30. Popolno izvajanje celostnega svežnja 
pravil EU na področjih energije in 
podnebnih sprememb velja za bistveno za 
doseganje ključnih točk, določenih za 
leto 2020, in izpolnitev ciljev za leto 2050. 
Medtem ko si EU prizadeva zmanjšati 
domače emisije toplogrednih plinov za 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, pa 
je žal treba opozoriti, da izvajanje svežnja 
povzroča netrajnostno povečanje stroškov 
energije in je paradoksalno, da v bistvu 
spodbuja emisije CO2. Upati je, da bo
nova direktiva o energetski učinkovitosti v 
veliki meri odpravila ta problem. Pri 
učinkoviti in trajnostni uporabi virov je 
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energiji in rednih razprav o različnih 
interesih glede rabe zemljišč za hrano ali za
bioenergijo. K temu bo predvidoma 
pomembno prispevala nova direktiva o 
energetski učinkovitosti.

treba zlasti upoštevati redne razprave o 
različnih interesih glede rabe zemljišč za 
hrano ali za biogoriva.

Or. it

Predlog spremembe 232
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

30. Popolno izvajanje celostnega svežnja 
pravil EU na področjih energije in 
podnebnih sprememb je bistveno za 
doseganje ključnih točk, določenih za 
leto 2020, in konkurenčnega 
nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050.
Medtem ko si EU prizadeva zmanjšati 
domače emisije toplogrednih plinov za 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, in 
sicer do leta 2020, bo za uresničitev cilja 
glede 20-odstotnega povečanja energetske 
učinkovitosti potrebno veliko hitrejše 
izboljšanje učinkovitosti. K temu bo 
predvidoma pomembno prispevala nova 
direktiva o energetski učinkovitosti. To je 
pomembno tudi zaradi še vedno 
naraščajočega povpraševanja po energiji.
Poleg tega je treba energetsko 
učinkovitost podpreti z učinkovito rabo 
virov, da se spodbudi razpoložljivost 
surovin za industrijske namene. Predvsem 
je pomembno upoštevati redne razprave o 
različnih interesih glede rabe zemljišč za 
hrano ali za proizvodnjo biogoriv. Bistveno 
je tudi zagotoviti, da se lesni viri, vključno 
z biomaso za energetsko rabo, trajnostno 
upravljajo in uporabljajo ob upoštevanju 
kaskadne rabe materialov, da se spodbuja 
razvoj v smeri nizkoogljičnega 
biogospodarstva in izdelkov z višjo 
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vrednostjo.

Or. en

Predlog spremembe 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

30. Popolno izvajanje celostnega svežnja 
pravil EU na področjih energije in 
podnebnih sprememb je bistveno za 
doseganje treh ciljev, določenih za 
leto 2020, in konkurenčnega, trajnostnega,
nizkoogljičnega gospodarstva, ki bo 
temeljilo na visoki ravni oskrbe iz 
obnovljivih virov energije, do leta 2050.
Medtem ko si EU prizadeva zmanjšati 
domače emisije toplogrednih plinov za 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, in 
sicer do leta 2020 – ta cilj bo mogoče celo 
presegla –, bo za uresničitev cilja glede 20-
odstotnega povečanja energetske 
učinkovitosti potrebno veliko hitrejše 
izboljšanje učinkovitosti na vseh ravneh.
To je pomembno tudi zaradi še vedno 
naraščajočega povpraševanja po energiji in
vedno večje tekme za zemljišča za hrano 
ali za energijo. Zato je pomembno 
zagotoviti, da je biomasa, ki se uporablja 
za energijo, količinsko omejena na obseg, 
ki se lahko trajnostno ponudi ob 
upoštevanju načela „kaskadne rabe“. 
Medtem ko bo k temu predvidoma 
pomembno prispevala nova direktiva o 
energetski učinkovitosti, jo je kljub temu 
treba dopolniti z določitvijo zahtev za rabo 
energije vseh izdelkov, povezanih z 
energijo, ki vstopajo na trg EU.

Or. en
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Predlog spremembe 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30. Popolno izvajanje celostnega svežnja 
pravil EU na področjih energije in 
podnebnih sprememb je bistveno za 
doseganje ključnih točk, določenih za 
leto 2020, in konkurenčnega 
nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050.
Medtem ko si EU prizadeva zmanjšati 
domače emisije toplogrednih plinov za 

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

20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, in 
sicer do leta 2020, bo za uresničitev cilja 
glede 20-odstotnega povečanja energetske 
učinkovitosti potrebno veliko hitrejše 
izboljšanje učinkovitosti. To je pomembno 
tudi zaradi še vedno naraščajočega 
povpraševanja po energiji in vedno večje 
tekme za zemljišča za hrano ali za
energijo. Zato je pomembno zagotoviti, da 
je biomasa, ki se uporablja za energijo, 
količinsko omejena na obseg, ki se lahko 
dobavi na trajnosten način, in da se 
uporablja čim bolj učinkovito ob 
upoštevanju načela „kaskadne rabe“. K 
temu bo predvidoma pomembno prispevala 
nova direktiva o energetski učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe glede svojega podnebnega okvira 
in okvira za energetiko po letu 2020, da se 
pripravi na mednarodna pogajanja o 
novem pravno zavezujočem sporazumu, ter 
da tako državam članicam in industriji 
zagotovi jasen okvir za izvedbo potrebnih 
srednjeročnih naložb. Zato mora EU 
obravnavati možnosti politike za 
zagotovitev zmanjšanj iz načrta za 
nizkoogljično gospodarstvo po letu 2020.
Energetski načrt do leta 2050 in belo 
knjigo o prometu je treba podpreti s 
trdnimi okviri politike. Poleg tega morajo 
države članice kot del svetovnega 

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU izpolnila 
svoje zaveze in dosegla cilj zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050. EU mora nujno sprejeti 
naslednje ukrepe za nov podnebni okvir in 
okvir za energetiko po letu 2020 s tremi 
pravno zavezujočimi cilji za zmanjšanje 
emisij, energetsko učinkovitost in energijo 
iz obnovljivih virov, da se pripravi na
aktivno udeležbo v mednarodnih 
pogajanjih o novem pravno zavezujočem 
sporazumu do leta 2015 ter da tako 
državam članicam in industriji zagotovi 
jasen pravni okvir za izvedbo potrebnih 
srednjeročnih in dolgoročnih naložb. Zato 
mora EU obravnavati možnosti politike za 
zagotovitev zmanjšanj iz načrta za 
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prizadevanja za omejitev povečanja 
povprečne temperature na manj kot 2 °C 
pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Sistem 
EU za trgovanje z emisijami bo osrednji 
steber podnebne politike EU tudi po 
letu 2020.

nizkoogljično gospodarstvo po letu 2020 v 
skladu s predlaganimi mejniki in 
najnovejšimi znanstvenimi spoznanji.
Energetski načrt do leta 2050 in belo 
knjigo o prometu je treba podpreti s 
trdnimi okviri politike, mejniki in cilji za 
leto 2030, 2040 in 2050. Poleg tega morajo 
države članice kot del svetovnega 
prizadevanja za omejitev povečanja 
povprečne temperature na manj kot 2 °C 
pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
EU glede dekarbonizacije do sredine 
stoletja v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.
Sistem EU za trgovanje z emisijami bo 
osrednji steber podnebne politike EU tudi 
po letu 2020 in ga je treba strukturno 
reformirati, da bo spodbujal naložbe v 
nizkoogljične in trajnostne tehnologije.
EU mora, da bo izpolnila svoje 
mednarodne obveznosti, s krepitvijo 
zmogljivosti, finančno pomočjo in 
prenosom tehnologije zagotoviti znatno 
podporo državam v razvoju pri njihovih 
prizadevanjih za blažitev podnebnih 
sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 237
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe glede svojega podnebnega okvira 
in okvira za energetiko po letu 2020, da se 
pripravi na mednarodna pogajanja o novem 

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe, da se pripravi na mednarodna 
pogajanja o novem pravno zavezujočem
globalnem sporazumu, da tako državam 
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pravno zavezujočem sporazumu, ter da 
tako državam članicam in industriji 
zagotovi jasen okvir za izvedbo potrebnih 
srednjeročnih naložb. Zato mora EU 
obravnavati možnosti politike za 
zagotovitev zmanjšanj iz načrta za 
nizkoogljično gospodarstvo po letu 2020. 
Energetski načrt do leta 2050 in belo 
knjigo o prometu je treba podpreti s 
trdnimi okviri politike. Poleg tega morajo 
države članice kot del svetovnega 
prizadevanja za omejitev povečanja 
povprečne temperature na manj kot 2 °C 
pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Sistem 
EU za trgovanje z emisijami bo osrednji
steber podnebne politike EU tudi po 
letu 2020.

članicam in industriji zagotovi jasen okvir 
za izvedbo potrebnih srednjeročnih in 
dolgoročnih naložb. Energetski načrt do 
leta 2050 in belo knjigo o prometu je treba 
podpreti s trdnimi okviri politike. Poleg 
tega morajo države članice kot del 
svetovnega prizadevanja za omejitev 
povečanja povprečne temperature na manj 
kot 2 °C pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Sistem 
EU za trgovanje z emisijami bo verjetno 
eden od ključnih instrumentov podnebne 
politike EU tudi po letu 2020.

Or. it

Predlog spremembe 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe glede svojega podnebnega okvira 
in okvira za energetiko po letu 2020, da se 
pripravi na mednarodna pogajanja o novem 
pravno zavezujočem sporazumu, ter da 
tako državam članicam in industriji 
zagotovi jasen okvir za izvedbo potrebnih 
srednjeročnih naložb. Zato mora EU 
obravnavati možnosti politike za 

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe na podlagi prihodnje razprave o 
okviru za podnebno in energetsko politiko 
za leto 2030, da se pripravi na mednarodna 
pogajanja o novem pravno zavezujočem 
sporazumu ter da tako državam članicam in 
industriji zagotovi jasen okvir za izvedbo 
potrebnih srednjeročnih naložb. Zato mora 
EU obravnavati možnosti politike, ki jih bo 
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zagotovitev zmanjšanj iz načrta za 
nizkoogljično gospodarstvo po letu 2020.
Energetski načrt do leta 2050 in belo 
knjigo o prometu je treba podpreti s 
trdnimi okviri politike. Poleg tega morajo 
države članice kot del svetovnega 
prizadevanja za omejitev povečanja 
povprečne temperature na manj kot 2 °C 
pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Sistem 
EU za trgovanje z emisijami bo osrednji 
steber podnebne politike EU tudi po 
letu 2020.

v zvezi s tem predlagala Komisija.
Energetski načrt do leta 2050 in belo 
knjigo o prometu je treba podpreti s 
trdnimi okviri politike. Poleg tega morajo 
države članice kot del svetovnega 
prizadevanja za omejitev povečanja 
povprečne temperature na manj kot 2 °C 
pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Sistem 
EU za trgovanje z emisijami bo osrednji 
steber podnebne politike EU tudi po 
letu 2020.

Or. en

Predlog spremembe 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe glede svojega podnebnega okvira in 
okvira za energetiko po letu 2020, da se 
pripravi na mednarodna pogajanja o novem 
pravno zavezujočem sporazumu, ter da 
tako državam članicam in industriji 
zagotovi jasen okvir za izvedbo potrebnih 
srednjeročnih naložb. Zato mora EU 
obravnavati možnosti politike za 
zagotovitev zmanjšanj iz načrta za 
nizkoogljično gospodarstvo po letu 2020.
Energetski načrt do leta 2050 in belo 
knjigo o prometu je treba podpreti s 
trdnimi okviri politike. Poleg tega morajo 

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe glede svojega podnebnega okvira in 
okvira za energetiko po letu 2020, da se 
pripravi na mednarodna pogajanja o novem 
pravno zavezujočem sporazumu ter da tako 
državam članicam in industriji zagotovi 
jasen okvir za izvedbo potrebnih 
srednjeročnih naložb. Zato bi morala EU 
brez odlašanja določiti okvir za energetsko 
in podnebno politiko za leto 2030, ki bo 
temeljil na zavezujočih ciljih glede emisij 
toplogrednih plinov, energije iz 
obnovljivih virov in energetske 
učinkovitosti. Energetski načrt do 
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države članice kot del svetovnega 
prizadevanja za omejitev povečanja 
povprečne temperature na manj kot 2 °C 
pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Sistem 
EU za trgovanje z emisijami bo osrednji 
steber podnebne politike EU tudi po 
letu 2020.

leta 2050 in belo knjigo o prometu je treba 
podpreti s trdnimi okviri politike. Poleg 
tega morajo države članice kot del 
svetovnega prizadevanja za omejitev 
povečanja povprečne temperature na manj 
kot 2 °C pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Sistem 
EU za trgovanje z emisijami bo osrednji 
steber podnebne politike EU tudi po 
letu 2020.

Or. de

Predlog spremembe 240
João Ferreira

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe glede svojega podnebnega okvira in 
okvira za energetiko po letu 2020, da se 
pripravi na mednarodna pogajanja o novem 
pravno zavezujočem sporazumu, ter da 
tako državam članicam in industriji 
zagotovi jasen okvir za izvedbo potrebnih 
srednjeročnih naložb. Zato mora EU 
obravnavati možnosti politike za 
zagotovitev zmanjšanj iz načrta za 
nizkoogljično gospodarstvo po letu 2020.
Energetski načrt do leta 2050 in belo 
knjigo o prometu je treba podpreti s 
trdnimi okviri politike. Poleg tega morajo 
države članice kot del svetovnega 
prizadevanja za omejitev povečanja 
povprečne temperature na manj kot 2 °C 

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe glede svojega podnebnega okvira in 
okvira za energetiko po letu 2020, da se 
pripravi na mednarodna pogajanja o novem 
pravno zavezujočem sporazumu ter da tako 
državam članicam in industriji zagotovi 
jasen okvir za izvedbo potrebnih 
srednjeročnih naložb. Zato mora EU 
obravnavati možnosti politike za 
zagotovitev zmanjšanj iz načrta za 
nizkoogljično gospodarstvo po letu 2020.
Energetski načrt do leta 2050 in belo 
knjigo o prometu je treba podpreti s 
trdnimi okviri politike. Poleg tega morajo 
države članice kot del svetovnega 
prizadevanja za omejitev povečanja 
povprečne temperature na manj kot 2 °C 
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pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Sistem 
EU za trgovanje z emisijami bo osrednji 
steber podnebne politike EU tudi po 
letu 2020.

pripraviti in sprejeti dolgoročne,
ekonomsko izvedljive strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

Or. pt

Predlog spremembe 241
Ewald Stadler

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe glede svojega podnebnega okvira in 
okvira za energetiko po letu 2020, da se 
pripravi na mednarodna pogajanja o novem 
pravno zavezujočem sporazumu, ter da 
tako državam članicam in industriji 
zagotovi jasen okvir za izvedbo potrebnih 
srednjeročnih naložb. Zato mora EU 
obravnavati možnosti politike za 
zagotovitev zmanjšanj iz načrta za 
nizkoogljično gospodarstvo po letu 2020.
Energetski načrt do leta 2050 in belo 
knjigo o prometu je treba podpreti s 
trdnimi okviri politike. Poleg tega morajo 
države članice kot del svetovnega 
prizadevanja za omejitev povečanja 
povprečne temperature na manj kot 2 °C 
pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe glede svojega podnebnega okvira in 
okvira za energetiko po letu 2020, da se 
pripravi na mednarodna pogajanja o novem 
pravno zavezujočem sporazumu ter da tako 
državam članicam in industriji zagotovi 
jasen okvir za izvedbo potrebnih 
srednjeročnih naložb. Zato mora EU 
obravnavati možnosti politike za 
zagotovitev zmanjšanj iz načrta za 
nizkoogljično gospodarstvo po letu 2020.
Energetski načrt do leta 2050 in belo 
knjigo o prometu je treba podpreti s 
trdnimi okviri politike. Poleg tega morajo 
države članice kot del svetovnega 
prizadevanja za omejitev povečanja 
povprečne temperature na manj kot 2 °C 
pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 
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primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Sistem 
EU za trgovanje z emisijami bo osrednji 
steber podnebne politike EU tudi po 
letu 2020.

primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Pri tem bi 
bilo treba redno preverjati, v kolikšni meri 
je ta cilj še dejansko uresničljiv. Sistem 
EU za trgovanje z emisijami bo osrednji 
steber podnebne politike EU tudi po 
letu 2020.

Or. de

Obrazložitev

Če načrtovani „dvostopinjski cilj“ ne bo uresničen, je treba ustaviti izvajanje neuspešnih 
političnih ukrepov, da z njimi ne bi preveč obremenili gospodarskega razvoja Evrope.

Predlog spremembe 242
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe glede svojega podnebnega okvira in 
okvira za energetiko po letu 2020, da se 
pripravi na mednarodna pogajanja o novem 
pravno zavezujočem sporazumu, ter da 
tako državam članicam in industriji 
zagotovi jasen okvir za izvedbo potrebnih 
srednjeročnih naložb. Zato mora EU 
obravnavati možnosti politike za 
zagotovitev zmanjšanj iz načrta za 
nizkoogljično gospodarstvo po letu 2020.
Energetski načrt do leta 2050 in belo 
knjigo o prometu je treba podpreti s 
trdnimi okviri politike. Poleg tega morajo 
države članice kot del svetovnega 
prizadevanja za omejitev povečanja 
povprečne temperature na manj kot 2 °C 
pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 

31. K zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov bodo morali prispevati vsi 
gospodarski sektorji, da bo EU prispevala 
ustrezen delež v okviru svetovnih 
prizadevanj. EU mora sprejeti naslednje 
ukrepe glede svojega podnebnega okvira in 
okvira za energetiko po letu 2020, da se 
pripravi na mednarodna pogajanja o novem 
pravno zavezujočem sporazumu ter da tako 
državam članicam in industriji zagotovi 
jasen okvir za izvedbo potrebnih 
srednjeročnih naložb. Zato mora EU 
obravnavati možnosti politike za 
zagotovitev zmanjšanj iz načrta za 
nizkoogljično gospodarstvo po letu 2020.
Energetski načrt do leta 2050 in belo 
knjigo o prometu je treba podpreti s 
trdnimi okviri politike. Poleg tega morajo 
države članice kot del svetovnega 
prizadevanja za omejitev povečanja 
povprečne temperature na manj kot 2 °C 
pripraviti in sprejeti dolgoročne, 
stroškovno učinkovite strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika, da bi dosegli cilj 
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EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Sistem 
EU za trgovanje z emisijami bo osrednji 
steber podnebne politike EU tudi po 
letu 2020.

EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 % do sredine stoletja v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Sistem 
EU za trgovanje z emisijami bo osrednji 
steber podnebne politike EU tudi po 
letu 2020. Sprejeti bodo strukturni ukrepi, 
s katerimi se bodo popravile 
pomanjkljivosti in neravnovesja, opaženi v 
prvi fazi delovanja sistema za trgovanje z 
emisijami.

Or. es

Predlog spremembe 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33. Sprejeti bodo tudi ukrepi za nadaljnje 
izboljšanje okoljske uspešnosti dobrin in 
storitev na trgu EU v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu, in sicer z ukrepi za 
povečanje ponudbe okoljsko trajnostnih 
izdelkov in spodbujanje znatnega premika 
v povpraševanju potrošnikov po teh 
proizvodih. To se bo doseglo z 
uravnoteženo kombinacijo spodbud za 
potrošnike in podjetja, vključno z MSP, 
tržnih instrumentov in predpisov za 
zmanjšanje okoljskih vplivov njihovih 
dejavnosti in proizvodov. Veljavna 
zakonodaja o proizvodih, kot so Direktiva 
o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, 
Direktiva v zvezi z energijskim 
označevanjem in Uredba o znaku za okolje, 
bo pregledana z namenom izboljšanja 
okoljske učinkovitosti in učinkovitosti 
virov proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu, kar zagotavlja bolj
skladen okvir za trajnostno proizvodnjo in 
potrošnjo v EU

33. Nekateri veljavni instrumenti politike, 
ki se nanašajo na proizvodnjo in 
potrošnjo, imajo omejeno področje 
uporabe. Potreben je okvir, ki daje 
ustrezne signale proizvajalcem in 
potrošnikom za spodbujanje učinkovite 
rabe virov in krožnega gospodarstva. 
Sprejeti bodo ukrepi za nadaljnje 
izboljšanje okoljske uspešnosti dobrin in 
storitev na trgu EU v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu, in sicer z ukrepi za 
povečanje ponudbe okoljsko trajnostnih 
izdelkov in spodbujanje znatnega premika 
v povpraševanju potrošnikov po teh 
proizvodih. To se bo doseglo z 
uravnoteženo kombinacijo spodbud za 
potrošnike in podjetja, vključno z MSP, 
tržnih instrumentov in predpisov za 
zmanjšanje okoljskih vplivov njihovih 
dejavnosti in proizvodov. Potrošniki 
morajo dobiti natančne in zanesljive 
informacije o izdelkih, ki jih kupijo, kar 
velja tudi za okoljske zahteve. Podpirati je 
treba tudi poslovne modele, gospodarne z 
viri, kot so sistemi storitev proizvodov, 
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vključno z lizingom proizvodov. Veljavna 
zakonodaja o proizvodih, kot so Direktiva 
o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, 
Direktiva v zvezi z energijskim 
označevanjem in Uredba o znaku za okolje, 
bo pregledana z namenom izboljšanja 
okoljske učinkovitosti in učinkovitosti 
virov proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu ter obravnavanja 
obstoječih določb z bolj skladnim 
zakonodajnim okvirom za trajnostno 
proizvodnjo in potrošnjo v EU. Ta 
zakonodajni okvir, podprt s kazalniki 
življenjskega cikla, bi obravnaval 
razdrobljenost in omejitve veljavnega 
pravnega reda za trajnostno potrošnjo in 
proizvodnjo ter opredelil in zapolnil vrzeli 
v politiki, spodbudah in zakonodaji, da bi 
zagotovil minimalne zahteve za okoljsko 
učinkovitost izdelkov.

Or. en

Predlog spremembe 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33. Sprejeti bodo tudi ukrepi za nadaljnje 
izboljšanje okoljske uspešnosti dobrin in 
storitev na trgu EU v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu, in sicer z ukrepi za 
povečanje ponudbe okoljsko trajnostnih 
izdelkov in spodbujanje znatnega premika 
v povpraševanju potrošnikov po teh 
proizvodih. To se bo doseglo z 
uravnoteženo kombinacijo spodbud za 
potrošnike in podjetja, vključno z MSP, 
tržnih instrumentov in predpisov za 
zmanjšanje okoljskih vplivov njihovih 
dejavnosti in proizvodov. Veljavna 
zakonodaja o proizvodih, kot so Direktiva 

33. Sprejeti bodo tudi ukrepi in določeni 
cilji za nadaljnje izboljšanje okoljske 
uspešnosti dobrin in storitev na trgu EU v 
njihovem celotnem življenjskem ciklu, in 
sicer z ukrepi za povečanje ponudbe 
okoljsko trajnostnih izdelkov in 
spodbujanje znatnega premika v 
povpraševanju potrošnikov po teh 
proizvodih. To se bo doseglo z 
uravnoteženo kombinacijo spodbud za 
potrošnike in podjetja, vključno z MSP, 
tržnih instrumentov in predpisov za 
zmanjšanje okoljskih vplivov njihovih 
dejavnosti in proizvodov. Veljavna 
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o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, 
Direktiva v zvezi z energijskim 
označevanjem in Uredba o znaku za okolje, 
bo pregledana z namenom izboljšanja 
okoljske učinkovitosti in učinkovitosti 
virov proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu, kar zagotavlja bolj 
skladen okvir za trajnostno proizvodnjo in 
potrošnjo v EU

zakonodaja o proizvodih, kot so Direktiva 
o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, 
Direktiva v zvezi z energijskim 
označevanjem in Uredba o znaku za okolje, 
bo pregledana z namenom izboljšanja 
okoljske učinkovitosti in učinkovitosti 
virov proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu, kar zagotavlja bolj 
skladen okvir za trajnostno proizvodnjo in 
potrošnjo v EU ter prehod na obnovljivo, 
krožno gospodarstvo. S podaljšanjem 
garancijskih rokov za določene skupine 
izdelkov bo okrepljena odgovornost 
proizvajalca. Da bi potrošnikom in 
končnim uporabnikom zagotovili 
primerljive in zanesljive informacije, je 
treba zahtevati standardizirano 
metodologijo za označevanje proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

34. Ker je 80 % vseh vplivov na okolje, 
povezanih z izdelki, določenih že v fazi 
njihovega načrtovanja, mora okvir politike 
EU zagotoviti, da so prednostni izdelki na 
trgu EU okoljsko primerno zasnovani, da 
se optimizira učinkovitost rabe virov in 
materiala, in sicer z obravnavanjem med 
drugim možnosti recikliranja, reciklirane 
vsebine in trajnosti. Te zahteve bo mogoče 
uveljaviti in izvajati. Na ravni EU in 
nacionalni ravni se bodo okrepila 
prizadevanja za odpravo ovir za 
ekoinovacije in sprostitev celotnega 
potenciala ekoloških industrij Evrope, s 
čimer se ustvarijo koristi za zelena delovna 
mesta in rast.

34. Ker je 80 % vseh vplivov na okolje, 
povezanih z izdelki, določenih že v fazi 
njihovega načrtovanja, mora okvir politike 
EU zagotoviti, da so prednostni izdelki na 
trgu EU okoljsko primerno zasnovani, da 
se optimizira učinkovitost rabe virov in 
materiala, in sicer z obravnavanjem med 
drugim trajnosti, popravljivosti, možnosti
ponovne uporabe, možnosti recikliranja,
uporabe reciklirane vsebine in razgradnje.
Dolgoročno morajo imeti izdelki in 
njihovi deli trajnostni vir, zasnovani 
morajo biti za ponovno uporabo ali jih 
mora biti mogoče v celoti reciklirati. Te 
zahteve bo mogoče uveljaviti in izvajati.
Na ravni EU in nacionalni ravni se bodo 
okrepila prizadevanja za odpravo ovir za 
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ekoinovacije, večjo obveščenost in
ozaveščenost potrošnikov ter sprostitev 
celotnega potenciala ekoloških industrij 
Evrope, s čimer se ustvarijo koristi za 
zelena delovna mesta in rast.

Or. en

Predlog spremembe 246
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

34. Ker je 80 % vseh vplivov na okolje, 
povezanih z izdelki, določenih že v fazi 
njihovega načrtovanja, mora okvir politike 
EU zagotoviti, da so prednostni izdelki na 
trgu EU okoljsko primerno zasnovani, da 
se optimizira učinkovitost rabe virov in 
materiala, in sicer z obravnavanjem med 
drugim možnosti recikliranja, reciklirane 
vsebine in trajnosti. Te zahteve bo mogoče 
uveljaviti in izvajati. Na ravni EU in 
nacionalni ravni se bodo okrepila 
prizadevanja za odpravo ovir za 
ekoinovacije in sprostitev celotnega 
potenciala ekoloških industrij Evrope, s 
čimer se ustvarijo koristi za zelena delovna 
mesta in rast.

34. Ker je 80 % vseh vplivov na okolje, 
povezanih z izdelki, določenih že v fazi 
njihovega načrtovanja, mora okvir politike 
EU zagotoviti, da so prednostni izdelki na 
trgu EU okolju prijazni, da se optimizira 
učinkovitost rabe virov in materiala, in 
sicer z obravnavanjem med drugim 
možnosti recikliranja, reciklirane vsebine 
in trajnosti. Te zahteve bo mogoče 
uveljaviti in izvajati. Na ravni EU in 
nacionalni ravni se bodo okrepila 
prizadevanja za odpravo ovir za 
ekoinovacije in sprostitev celotnega 
potenciala ekoloških industrij Evrope, s 
čimer se ustvarijo koristi za zelena delovna 
mesta in rast.

Or. fr

Predlog spremembe 247
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

34. Ker je 80 % vseh vplivov na okolje, 34. Ker je 80 % vseh vplivov na okolje, 
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povezanih z izdelki, določenih že v fazi 
njihovega načrtovanja, mora okvir politike 
EU zagotoviti, da so prednostni izdelki na 
trgu EU okoljsko primerno zasnovani, da 
se optimizira učinkovitost rabe virov in 
materiala, in sicer z obravnavanjem med 
drugim možnosti recikliranja, reciklirane 
vsebine in trajnosti. Te zahteve bo mogoče 
uveljaviti in izvajati. Na ravni EU in 
nacionalni ravni se bodo okrepila 
prizadevanja za odpravo ovir za 
ekoinovacije in sprostitev celotnega 
potenciala ekoloških industrij Evrope, s 
čimer se ustvarijo koristi za zelena delovna 
mesta in rast.

povezanih z izdelki, določenih že v fazi 
njihovega načrtovanja, mora okvir politike 
EU delovati kot spodbuda za to, da so 
prednostni izdelki na trgu EU okoljsko 
primerno zasnovani, da se optimizira 
učinkovitost rabe virov in materiala, in 
sicer z obravnavanjem med drugim 
možnosti recikliranja, reciklirane vsebine 
in trajnosti. Te zahteve bo mogoče 
uveljaviti in izvajati. Na ravni EU in 
nacionalni ravni se bodo okrepila 
prizadevanja za odpravo ovir za 
ekoinovacije in sprostitev celotnega 
potenciala ekoloških industrij Evrope, s 
čimer se ustvarijo koristi za zelena delovna 
mesta in rast.

Or. it

Predlog spremembe 248
Ewald Stadler

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

34. Ker je 80 % vseh vplivov na okolje, 
povezanih z izdelki, določenih že v fazi 
njihovega načrtovanja, mora okvir politike 
EU zagotoviti, da so prednostni izdelki na 
trgu EU okoljsko primerno zasnovani, da 
se optimizira učinkovitost rabe virov in 
materiala, in sicer z obravnavanjem med 
drugim možnosti recikliranja, reciklirane 
vsebine in trajnosti. Te zahteve bo mogoče 
uveljaviti in izvajati. Na ravni EU in 
nacionalni ravni se bodo okrepila 
prizadevanja za odpravo ovir za 
ekoinovacije in sprostitev celotnega 
potenciala ekoloških industrij Evrope, s 
čimer se ustvarijo koristi za zelena delovna 
mesta in rast.

34. Ker je 80 % vseh vplivov na okolje, 
povezanih z izdelki, določenih že v fazi 
njihovega načrtovanja, mora okvir politike 
EU zagotoviti, da so prednostni izdelki na 
trgu EU okoljsko primerno zasnovani, da 
se optimizira učinkovitost rabe virov in 
materiala, in sicer z obravnavanjem med 
drugim možnosti recikliranja, reciklirane 
vsebine in trajnosti. Te zahteve bo mogoče 
uveljaviti in izvajati. Na ravni EU in 
nacionalni ravni se bodo okrepila 
prizadevanja za odpravo ovir za 
ekoinovacije in sprostitev celotnega 
potenciala ekoloških industrij Evrope, s 
čimer se ustvarijo koristi za zelena delovna 
mesta in rast. Vendar tovrstni ukrepi v 
nobenem primeru ne smejo povzročiti 
prepovedi izdelkov.
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Or. de

Obrazložitev

Prepoved žarnic so številni potrošniki sprejeli z nerazumevanjem. Spodbude ali subvencije za 
ekološko ugodne izdelke kot alternativa ekološko neugodnim izdelkom so boljši ukrep kot 
samo prepovedi.

Predlog spremembe 249
Ewald Stadler

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Tudi industrija porablja energijo in s porabo obremenjuje okolje. To pojasnilo se zdi 
potrebno, ker pojem potrošnika v EU ni enoten.

Predlog spremembe 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 35
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

35. Da bi vzpostavili okvir za ukrepanje 
glede izboljšanja vidikov učinkovite rabe 
virov, ki presega emisije toplogrednih 
plinov in energijo, bodo določeni cilji za 
zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje na 
okolje, zlasti v živilskem, stanovanjskem 
sektorju in sektorju mobilnosti. V vseh 
navedenih sektorjih nastane skoraj 80 % 
vplivov potrošnje na okolje. V sklepih 
konference Rio+20 je priznana potreba po 
znatnem zmanjšanju izgube hrane po 
spravilu in drugih izgub hrane ter 
odpadkov v celotni verigi preskrbe s hrano.
Zato bi morala Komisija predložiti 
celovito strategijo za preprečevanje 
nastajanja nepotrebnih živilskih odpadkov 
in aktivno podpirati države članice pri 
boju proti čezmernemu nastajanju 
odpadkov.

Or. de

Predlog spremembe 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

35. Da bi vzpostavili okvir za ukrepanje 
glede izboljšanja vidikov učinkovite rabe 
virov, ki presega emisije toplogrednih 
plinov in energijo, je treba do leta 2015 
sprejeti mero in cilje za odtis, kar zadeva 
zemljo, vodo, materiale in ogljik. Vsaj 
eden teh kazalnikov mora biti del 
evropskega semestra do leta 2015. Poleg 
tega bodo določeni cilji za zmanjšanje 
splošnega vpliva potrošnje na okolje, zlasti 
v živilskem, stanovanjskem sektorju in 
sektorju mobilnosti. V vseh navedenih 
sektorjih nastane skoraj 80 % vplivov 
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potrošnje na okolje. V sklepih konference 
Rio+20 je priznana potreba po znatnem 
zmanjšanju izgube hrane po spravilu in 
drugih izgub hrane ter odpadkov v celotni 
verigi preskrbe s hrano.

Or. en

Predlog spremembe 252
Dan Jørgensen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

35a. Krmljenje živine z žitaricami, ki jih 
lahko uživajo ljudje, ni gospodarno z viri, 
saj se veliko njihove prehranske vrednosti 
izgubi med pretvorbo iz rastlinske v 
živalsko snov. To je primer negospodarne 
rabe poljščin ter zemlje, vode in energije, 
ki so bile porabljene za njihovo pridelavo.

Or. en

Predlog spremembe 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

36. Poleg obveznih zahtev glede zelenih 
javnih naročil za nekatere kategorije 
izdelkov je večina držav članic sprejela 
prostovoljne akcijske načrte, veliko pa jih 
je določilo cilje za posebne skupine 
izdelkov. Vendar imajo uprave na vseh 
ravneh veliko možnosti, da s svojimi 
odločitvami o nakupih dodatno zmanjšajo 
svoj vpliv na okolje. Države članice in 
regije morajo sprejeti dodatne ukrepe za 

36. Poleg obveznih zahtev glede zelenih 
javnih naročil za nekatere kategorije 
izdelkov je večina držav članic sprejela 
prostovoljne akcijske načrte, veliko pa jih 
je določilo cilje za posebne skupine 
izdelkov. Vendar imajo uprave na vseh 
ravneh veliko možnosti, da s svojimi 
odločitvami o nakupih dodatno zmanjšajo 
svoj vpliv na okolje. Države članice in 
regije morajo sprejeti dodatne ukrepe za 
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doseganje cilja glede uporabe meril za 
zelena javna naročila pri vsaj 50 % javnih 
naročil. Komisija bo ocenila možnost 
sprejetja dodatne sektorske zakonodaje, da 
se določijo obvezna pravila o zelenih 
javnih naročilih za dodatne kategorije 
izdelkov.

doseganje cilja glede uporabe meril za 
zelena javna naročila pri vsaj 50 % javnih 
naročil. Komisija bo predlagala dodatno 
sektorsko zakonodajo, da se določijo 
obvezna pravila o zelenih javnih naročilih 
za dodatne kategorije izdelkov.

Or. en

Predlog spremembe 254
João Ferreira

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

36. Poleg obveznih zahtev glede zelenih 
javnih naročil za nekatere kategorije 
izdelkov je večina držav članic sprejela 
prostovoljne akcijske načrte, veliko pa jih 
je določilo cilje za posebne skupine 
izdelkov. Vendar imajo uprave na vseh 
ravneh veliko možnosti, da s svojimi 
odločitvami o nakupih dodatno zmanjšajo 
svoj vpliv na okolje. Države članice in 
regije morajo sprejeti dodatne ukrepe za 
doseganje cilja glede uporabe meril za 
zelena javna naročila pri vsaj 50 % javnih 
naročil. Komisija bo ocenila možnost 
sprejetja dodatne sektorske zakonodaje, da 
se določijo obvezna pravila o zelenih 
javnih naročilih za dodatne kategorije 
izdelkov.

36. Poleg obveznih zahtev glede zelenih 
javnih naročil za nekatere kategorije 
izdelkov je večina držav članic sprejela 
prostovoljne akcijske načrte, veliko pa jih 
je določilo cilje za posebne skupine 
izdelkov. Vendar imajo uprave na vseh 
ravneh veliko možnosti, da s svojimi 
odločitvami o nakupih dodatno zmanjšajo 
svoj vpliv na okolje. Države članice in 
regije morajo sprejeti dodatne ukrepe za 
doseganje cilja glede uporabe meril za 
zelena javna naročila pri vsaj 50 % javnih 
naročil. Komisija bo ocenila možnost 
sprejetja sektorskih standardov, da se
spodbudijo zelena javna naročila za 
dodatne kategorije izdelkov.

Or. pt

Predlog spremembe 255
Dan Jørgensen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 36
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

36. Poleg obveznih zahtev glede zelenih 
javnih naročil za nekatere kategorije 
izdelkov je večina držav članic sprejela 
prostovoljne akcijske načrte, veliko pa jih 
je določilo cilje za posebne skupine 
izdelkov. Vendar imajo uprave na vseh 
ravneh veliko možnosti, da s svojimi 
odločitvami o nakupih dodatno zmanjšajo 
svoj vpliv na okolje. Države članice in 
regije morajo sprejeti dodatne ukrepe za 
doseganje cilja glede uporabe meril za 
zelena javna naročila pri vsaj 50 % javnih 
naročil. Komisija bo ocenila možnost 
sprejetja dodatne sektorske zakonodaje, da 
se določijo obvezna pravila o zelenih 
javnih naročilih za dodatne kategorije 
izdelkov.

36. Poleg obveznih zahtev glede zelenih 
javnih naročil za nekatere kategorije 
izdelkov je večina držav članic sprejela 
prostovoljne akcijske načrte, veliko pa jih 
je določilo cilje za posebne skupine 
izdelkov. Vendar imajo uprave na vseh 
ravneh veliko možnosti, da s svojimi 
odločitvami o nakupih dodatno zmanjšajo 
svoj vpliv na okolje. Države članice in 
regije morajo sprejeti dodatne ukrepe za 
doseganje cilja glede uporabe meril za 
zelena javna naročila pri vsaj 50 % javnih 
naročil. Komisija bo ocenila možnost 
sprejetja dodatne sektorske zakonodaje, da 
se določijo obvezna pravila o zelenih 
javnih naročilih za dodatne kategorije 
izdelkov, vključno s hrano.

Or. en

Predlog spremembe 256
Anna Rosbach

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

36. Poleg obveznih zahtev glede zelenih 
javnih naročil za nekatere kategorije 
izdelkov je večina držav članic sprejela 
prostovoljne akcijske načrte, veliko pa jih 
je določilo cilje za posebne skupine 
izdelkov. Vendar imajo uprave na vseh 
ravneh veliko možnosti, da s svojimi 
odločitvami o nakupih dodatno zmanjšajo 
svoj vpliv na okolje. Države članice in 
regije morajo sprejeti dodatne ukrepe za 
doseganje cilja glede uporabe meril za 
zelena javna naročila pri vsaj 50 % javnih 
naročil. Komisija bo ocenila možnost 
sprejetja dodatne sektorske zakonodaje, da 
se določijo obvezna pravila o zelenih 

36. Poleg obveznih zahtev glede zelenih 
javnih naročil za nekatere kategorije 
izdelkov je večina držav članic sprejela 
prostovoljne akcijske načrte, veliko pa jih 
je določilo cilje za posebne skupine 
izdelkov. Vendar imajo uprave na vseh 
ravneh veliko možnosti, da s svojimi 
odločitvami o nakupih dodatno zmanjšajo 
svoj vpliv na okolje. Države članice in 
regije morajo sprejeti dodatne ukrepe za 
doseganje cilja glede uporabe meril za 
zelena javna naročila Evropske unije pri 
vsaj 50 % javnih naročil. Komisija bo 
ocenila možnost sprejetja dodatne 
sektorske zakonodaje, da se določijo 
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javnih naročilih za dodatne kategorije 
izdelkov.

obvezna pravila o zelenih javnih naročilih 
za dodatne kategorije izdelkov.

Or. en

Predlog spremembe 257
João Ferreira

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

37. Veliko možnosti je na voljo tudi za 
izboljšanje ravnanja z odpadki v EU, zaradi 
katerega bi se izboljšala raba virov, odprli 
novi trgi, ustvarila nova delovna mesta in 
zmanjšala odvisnost od uvoza surovin, 
hkrati pa bi se zmanjšali vplivi na okolje. V 
EU vsako leto nastane 2,7 milijarde ton 
odpadkov, od katerih je 98 milijonov ton 
odpadkov nevarnih. Povprečno se ponovno 
uporabi ali reciklira le 40 % trdnih 
odpadkov. Ostali odpadki se odpeljejo na 
odlagališče ali sežgejo. V nekaterih 
državah članicah se reciklira več kot 70 % 
odpadkov, kar kaže, da bi bilo mogoče 
odpadke uporabiti kot enega glavnih virov 
EU. Hkrati se v veliko državah članicah na 
odlagališče odloži več kot 75 % 
komunalnih odpadkov.

37. Veliko možnosti je na voljo tudi za 
izboljšanje ravnanja z javnimi odpadki v 
EU, zaradi katerega bi se izboljšala raba 
virov, ustvarila nova delovna mesta in 
zmanjšala odvisnost od uvoza surovin, 
hkrati pa bi se zmanjšali vplivi na okolje. V 
EU vsako leto nastane 2,7 milijarde ton 
odpadkov, od katerih je 98 milijonov ton 
odpadkov nevarnih. Povprečno se ponovno 
uporabi ali reciklira le 40 % trdnih 
odpadkov. Ostali odpadki se odpeljejo na 
odlagališče ali sežgejo. V nekaterih 
državah članicah se reciklira več kot 70 % 
odpadkov, kar kaže, da bi bilo mogoče 
odpadke uporabiti kot sekundarni vir virov 
EU, ki bi zamenjal ali dopolnil primarno 
pridobivanje. Hkrati se v veliko državah 
članicah na odlagališče odloži več kot 
75 % komunalnih odpadkov.

Or. pt

Predlog spremembe 258
Gilles Pargneaux

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

37. Veliko možnosti je na voljo tudi za 37. Veliko možnosti je na voljo tudi za 
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izboljšanje ravnanja z odpadki v EU, zaradi 
katerega bi se izboljšala raba virov, odprli 
novi trgi, ustvarila nova delovna mesta in 
zmanjšala odvisnost od uvoza surovin, 
hkrati pa bi se zmanjšali vplivi na okolje. V 
EU vsako leto nastane 2,7 milijarde ton 
odpadkov, od katerih je 98 milijonov ton 
odpadkov nevarnih. Povprečno se ponovno 
uporabi ali reciklira le 40 % trdnih 
odpadkov. Ostali odpadki se odpeljejo na 
odlagališče ali sežgejo. V nekaterih 
državah članicah se reciklira več kot 70 % 
odpadkov, kar kaže, da bi bilo mogoče
odpadke uporabiti kot enega glavnih virov 
EU. Hkrati se v veliko državah članicah na 
odlagališče odloži več kot 75 % 
komunalnih odpadkov.

izboljšanje ravnanja z odpadki v EU, zaradi 
katerega bi se izboljšala raba virov, odprli 
novi trgi, ustvarila nova delovna mesta in 
zmanjšala odvisnost od uvoza surovin, 
hkrati pa bi se zmanjšali vplivi na okolje. V 
EU vsako leto nastane 2,7 milijarde ton 
odpadkov, od katerih je 98 milijonov ton 
odpadkov nevarnih. Povprečno se ponovno 
uporabi ali reciklira le 40 % trdnih 
odpadkov. Za tekoče odpadke ni 
zanesljivih podatkov, vendar je očitno, da 
je odstotek recikliranih tekočih odpadkov 
izredno majhen. Ostali odpadki se 
odpeljejo na odlagališče ali sežgejo. V 
nekaterih državah članicah se reciklira več 
kot 70 % odpadkov, kar kaže, da bi bilo 
mogoče odpadke uporabiti kot enega 
glavnih virov EU. Hkrati se v veliko 
državah članicah na odlagališče odloži več 
kot 75 % komunalnih odpadkov.

Or. fr

Predlog spremembe 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

37. Veliko možnosti je na voljo tudi za 
izboljšanje ravnanja z odpadki v EU, zaradi 
katerega bi se izboljšala raba virov, odprli 
novi trgi, ustvarila nova delovna mesta in 
zmanjšala odvisnost od uvoza surovin, 
hkrati pa bi se zmanjšali vplivi na okolje. V 
EU vsako leto nastane 2,7 milijarde ton 
odpadkov, od katerih je 98 milijonov ton 
odpadkov nevarnih. Povprečno se ponovno 
uporabi ali reciklira le 40 % trdnih 
odpadkov. Ostali odpadki se odpeljejo na 
odlagališče ali sežgejo. V nekaterih 
državah članicah se reciklira več kot 70 % 
odpadkov, kar kaže, da bi bilo mogoče 
odpadke uporabiti kot enega glavnih virov 

37. Veliko možnosti je na voljo tudi za 
izboljšanje ravnanja z odpadki v EU, zaradi 
katerega bi se izboljšala raba virov, odprli 
novi trgi, ustvarila nova delovna mesta in 
zmanjšala odvisnost od uvoza surovin, 
hkrati pa bi se zmanjšali vplivi na okolje. V 
EU vsako leto nastane 2,7 milijarde ton 
odpadkov, od katerih je 98 milijonov ton 
odpadkov nevarnih. Povprečno se pripravi 
za ponovno uporabo ali reciklira le 40 % 
trdnih odpadkov. Ostali odpadki se 
odpeljejo na odlagališče ali sežgejo. V 
nekaterih državah članicah se reciklira več 
kot 70 % komunalnih odpadkov, kar kaže, 
da bi bilo mogoče odpadke uporabiti kot 
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EU. Hkrati se v veliko državah članicah na 
odlagališče odloži več kot 75 % 
komunalnih odpadkov.

enega glavnih virov EU. Hkrati se v veliko 
državah članicah na odlagališče odloži več 
kot 75 % komunalnih odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 260
Matthias Groote

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

37. Veliko možnosti je na voljo tudi za 
izboljšanje ravnanja z odpadki v EU, zaradi 
katerega bi se izboljšala raba virov, odprli 
novi trgi, ustvarila nova delovna mesta in 
zmanjšala odvisnost od uvoza surovin, 
hkrati pa bi se zmanjšali vplivi na okolje. V 
EU vsako leto nastane 2,7 milijarde ton 
odpadkov, od katerih je 98 milijonov ton 
odpadkov nevarnih. Povprečno se ponovno 
uporabi ali reciklira le 40 % trdnih 
odpadkov. Ostali odpadki se odpeljejo na 
odlagališče ali sežgejo. V nekaterih 
državah članicah se reciklira več kot 70 % 
odpadkov, kar kaže, da bi bilo mogoče 
odpadke uporabiti kot enega glavnih virov 
EU. Hkrati se v veliko državah članicah na 
odlagališče odloži več kot 75 % 
komunalnih odpadkov.

37. Veliko možnosti je na voljo tudi za 
izboljšanje ravnanja z odpadki v EU, zaradi 
katerega bi se izboljšala raba virov, odprli 
novi trgi, ustvarila nova delovna mesta in 
zmanjšala odvisnost od uvoza surovin, 
hkrati pa bi se zmanjšali vplivi na okolje. V 
EU vsako leto nastane 2,7 milijarde ton 
odpadkov, od katerih je 98 milijonov ton 
odpadkov nevarnih. Povprečno se ponovno 
uporabi ali reciklira le 40 % trdnih 
odpadkov. Ostali odpadki se odpeljejo na 
odlagališče ali sežgejo. V skladu s 
hierarhijo ravnanja z odpadki je lahko 
sežiganje in odlaganje odpadkov na 
odlagališča samo zadnja možna rešitev za 
ravnanje z odpadki. Preprečevanje 
nastajanja odpadkov ter njihova ponovna 
uporaba in recikliranje morajo biti v 
vsakem primeru prednostne rešitve. V 
nekaterih državah članicah se reciklira več 
kot 70 % odpadkov, kar kaže, da bi bilo 
mogoče odpadke uporabiti kot enega 
glavnih virov EU. Hkrati se v veliko 
državah članicah na odlagališče odloži več 
kot 75 % komunalnih odpadkov.

Or. de

Predlog spremembe 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

37. Veliko možnosti je na voljo tudi za 
izboljšanje ravnanja z odpadki v EU, zaradi 
katerega bi se izboljšala raba virov, odprli 
novi trgi, ustvarila nova delovna mesta in 
zmanjšala odvisnost od uvoza surovin, 
hkrati pa bi se zmanjšali vplivi na okolje. V 
EU vsako leto nastane 2,7 milijarde ton 
odpadkov, od katerih je 98 milijonov ton 
odpadkov nevarnih. Povprečno se ponovno 
uporabi ali reciklira le 40 % trdnih 
odpadkov. Ostali odpadki se odpeljejo na 
odlagališče ali sežgejo. V nekaterih 
državah članicah se reciklira več kot 70 % 
odpadkov, kar kaže, da bi bilo mogoče 
odpadke uporabiti kot enega glavnih virov 
EU. Hkrati se v veliko državah članicah na 
odlagališče odloži več kot 75 % 
komunalnih odpadkov.

37. Veliko možnosti je na voljo tudi za 
izboljšanje ravnanja z odpadki v EU, zaradi 
katerega bi se izboljšala raba virov in 
sekundarnih surovin, odprli novi trgi, 
ustvarila nova delovna mesta in zmanjšala 
odvisnost od uvoza surovin, hkrati pa bi se 
zmanjšali vplivi na okolje. V EU vsako 
leto nastane 2,7 milijarde ton odpadkov, od 
katerih je 98 milijonov ton odpadkov 
nevarnih. Povprečno se ponovno uporabi 
ali reciklira le 40 % trdnih odpadkov. 
Ostali odpadki se odpeljejo na odlagališče 
ali sežgejo. V nekaterih državah članicah 
se reciklira več kot 70 % odpadkov, kar 
kaže, da bi bilo mogoče odpadke uporabiti 
kot enega glavnih virov EU. Hkrati se v 
veliko državah članicah na odlagališče 
odloži več kot 75 % komunalnih odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 262
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca,
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati,

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja, vključno s preprečevanjem 
nastajanja odpadkov, za: zmanjšanje 
nastajanja odpadkov, postopno zagotovitev, 
da se odpadki, ki jih je mogoče reciklirati
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postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev 
visokokvalitetnega recikliranja in razvoj 
trgov za sekundarne surovine. Z nevarnimi 
odpadki bo treba ravnati tako, da se čim 
bolj zmanjšajo znatni škodljivi učinki na 
zdravje ljudi in okolje, kot je bilo 
dogovorjeno na vrhu Rio+20. Zato je treba 
v celotni EU veliko bolj sistematično 
uporabljati tržne instrumente, ki dajejo 
prednost preprečevanju nastajanja, 
recikliranju in ponovni uporabi. Odpraviti 
je treba ovire, ki nastajajo pri dejavnostih 
recikliranja na notranjem trgu EU, ter 
pregledati obstoječe cilje za preprečevanje 
nastajanja, ponovno uporabo, 
recikliranje, predelavo in preusmeritev z 
odlagališč, da bi se doseglo krožno 
gospodarstvo s kaskadno rabo virov in 
skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

in kompostirati, ne odstranjujejo,
načrtovanje, ki je potrebno za razvoj 
potrebne infrastrukture za recikliranje in 
predelavo, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20.

Or. en

Predlog spremembe 263
Karl-Heinz Florenz

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca,
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: omejitev energetske 
predelave odpadkov na materiale, ki jih ni 
mogoče reciklirati in kompostirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
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surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki dajejo prednost 
preprečevanju nastajanja, recikliranju in 
ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, 
ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja na 
notranjem trgu EU, ter pregledati obstoječe 
cilje za preprečevanje nastajanja, ponovno 
uporabo, recikliranje, predelavo in
preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo 
krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov 
in skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki so v skladu s petstopenjsko 
hierarhijo odpadkov. Odpraviti je treba 
ovire, ki nastajajo pri dejavnostih 
recikliranja na notranjem trgu EU, ter 
pregledati obstoječe cilje za preprečevanje 
nastajanja, ponovno uporabo, recikliranje
in predelavo ter časovni načrt za
preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo 
krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov 
in skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

Or. de

Predlog spremembe 264
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca,
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev 
visokokvalitetnega recikliranja in razvoj 
trgov za sekundarne surovine. Z nevarnimi 
odpadki bo treba ravnati tako, da se čim 
bolj zmanjšajo znatni škodljivi učinki na 
zdravje ljudi in okolje, kot je bilo 

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: zmanjšanje nacionalnega
nastajanja odpadkov glede na BNP, 
zagotovitev visokokvalitetnega recikliranja 
in razvoj trgov za sekundarne surovine. Z 
nevarnimi odpadki bo treba ravnati tako, da 
se čim bolj zmanjšajo znatni škodljivi 
učinki na zdravje ljudi in okolje, kot je bilo 
dogovorjeno na vrhu Rio+20. Zato je treba 
v celotni EU veliko bolj sistematično 
uporabljati tržne instrumente, ki dajejo 
prednost preprečevanju nastajanja, 
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dogovorjeno na vrhu Rio+20. Zato je treba 
v celotni EU veliko bolj sistematično 
uporabljati tržne instrumente, ki dajejo 
prednost preprečevanju nastajanja, 
recikliranju in ponovni uporabi. Odpraviti 
je treba ovire, ki nastajajo pri dejavnostih 
recikliranja na notranjem trgu EU, ter 
pregledati obstoječe cilje za preprečevanje 
nastajanja, ponovno uporabo, recikliranje, 
predelavo in preusmeritev z odlagališč, da 
bi se doseglo krožno gospodarstvo s 
kaskadno rabo virov in skoraj ničelno 
stopnjo preostalih odpadkov.

recikliranju in ponovni uporabi. Odpraviti 
je treba ovire, ki nastajajo pri dejavnostih 
recikliranja na notranjem trgu EU, ter 
pregledati obstoječe cilje za preprečevanje 
nastajanja, ponovno uporabo, recikliranje, 
predelavo in preusmeritev z odlagališč, da 
bi se doseglo krožno gospodarstvo s 
kaskadno rabo virov in skoraj ničelno 
stopnjo preostalih odpadkov.

Or. it

Obrazložitev

Postopna ukinitev vseh odlagališč do leta 2020 ni realna.

Predlog spremembe 265
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
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Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki dajejo prednost 
preprečevanju nastajanja, recikliranju in 
ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, 
ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja 
na notranjem trgu EU, ter pregledati
obstoječe cilje za preprečevanje nastajanja, 
ponovno uporabo, recikliranje, predelavo 
in preusmeritev z odlagališč, da bi se 
doseglo krožno gospodarstvo s kaskadno 
rabo virov in skoraj ničelno stopnjo 
preostalih odpadkov.

Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati pravne in 
ekonomske spodbude, ki dajejo prednost 
preprečevanju nastajanja, recikliranju in 
ponovni uporabi. Pregledati je treba 
obstoječe cilje za preprečevanje nastajanja, 
ponovno uporabo, recikliranje, predelavo
in preusmeritev z odlagališč, da bi se 
doseglo krožno gospodarstvo s kaskadno 
rabo virov in skoraj ničelno stopnjo 
preostalih odpadkov.

Or. pt

Predlog spremembe 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki dajejo prednost 
preprečevanju nastajanja, recikliranju in 

38. Za spreminjanje odpadkov v vir z 
doseganjem skoraj ničelne stopnje 
preostalih odpadkov do leta 2020, k čemur 
se poziva v načrtu za učinkovito rabo 
virov, je potrebno popolno izvajanje in 
okrepitev zakonodaje EU o odpadkih po 
vsej EU, ki temelji na dosledni uporabi 
hierarhije ravnanja z odpadki in vključuje 
različne vrste odpadkov. Potrebna so 
dodatna prizadevanja, vključno s 
preprečevanjem (npr. zmanjšanjem 
količine odpadne hrane), za znatno
absolutno zmanjšanje odpadkov na 
prebivalca na leto, omejitev energetske 
predelave odpadkov na materiale, ki jih ni 
mogoče reciklirati in kompostirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, razen za nekatere nevarne 
odpadke, pri katerih je odlaganje na 
odlagališče najbolj varen način 
odstranjevanja, spodbujanje ponovne 
uporabe, zagotovitev visokokvalitetnega 
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ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, 
ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja na 
notranjem trgu EU, ter pregledati obstoječe 
cilje za preprečevanje nastajanja, ponovno 
uporabo, recikliranje, predelavo in 
preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo 
krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov 
in skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

recikliranja in ciklov nestrupenih 
materialov ter razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki dajejo prednost 
preprečevanju nastajanja, recikliranju in 
ponovni uporabi. Tako se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru ne sme 
predvideti dodatna poraba javnega 
denarja za infrastrukturo odlagališč. 
Odpraviti je treba ovire, ki nastajajo pri 
dejavnostih recikliranja na notranjem trgu 
EU, ter pregledati obstoječe cilje za 
preprečevanje nastajanja, ponovno 
uporabo, recikliranje, predelavo in 
preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo 
krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov 
in skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 267
Gilles Pargneaux

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Prednostna naloga pri 
tekočih odpadkih mora biti, da se 
uporabljene maščobe zberejo pri viru, 
preden se odplaknejo v kanalizacijska 
omrežja. Potrebna so dodatna prizadevanja 
za: absolutno zmanjšanje nastajanja 
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odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki dajejo prednost 
preprečevanju nastajanja, recikliranju in 
ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, 
ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja na 
notranjem trgu EU, ter pregledati obstoječe 
cilje za preprečevanje nastajanja, ponovno 
uporabo, recikliranje, predelavo in 
preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo 
krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov 
in skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

odpadkov na prebivalca, omejitev 
energetske predelave odpadkov na 
materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki dajejo prednost 
preprečevanju nastajanja, recikliranju in 
ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, 
ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja na 
notranjem trgu EU, ter pregledati obstoječe 
cilje za preprečevanje nastajanja, ponovno 
uporabo, recikliranje, predelavo in 
preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo 
krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov 
in skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

Or. fr

Predlog spremembe 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki ob upoštevanju 
življenjskega cikla in celostnih vplivov 
nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi 
ter vključuje različne vrste odpadkov.
Potrebna so dodatna prizadevanja za:
absolutno zmanjšanje nastajanja odpadkov 
na prebivalca, omejitev energetske 
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odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki dajejo prednost 
preprečevanju nastajanja, recikliranju in 
ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, 
ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja na 
notranjem trgu EU, ter pregledati obstoječe 
cilje za preprečevanje nastajanja, ponovno 
uporabo, recikliranje, predelavo in 
preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo 
krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov 
in skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

predelave odpadkov na materiale, ki jih ni 
mogoče reciklirati, postopno ukinjanje 
odlaganja na odlagališče, zagotovitev 
visokokvalitetnega recikliranja in razvoj 
trgov za sekundarne surovine. Z nevarnimi 
odpadki bo treba ravnati tako, da se čim 
bolj zmanjšajo znatni škodljivi učinki na 
zdravje ljudi in okolje, kot je bilo 
dogovorjeno na vrhu Rio+20. Zato je treba 
v celotni EU veliko bolj sistematično 
uporabljati tržne instrumente, ki dajejo 
prednost preprečevanju nastajanja, 
recikliranju in ponovni uporabi. Odpraviti 
je treba ovire, ki nastajajo pri dejavnostih 
recikliranja na notranjem trgu EU, ter 
pregledati obstoječe cilje za preprečevanje 
nastajanja, ponovno uporabo, recikliranje, 
predelavo in preusmeritev z odlagališč, da 
bi se doseglo krožno gospodarstvo s 
kaskadno rabo virov in skoraj ničelno 
stopnjo preostalih odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in ciklov nestrupenih 
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surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki dajejo prednost 
preprečevanju nastajanja, recikliranju in 
ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, 
ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja na 
notranjem trgu EU, ter pregledati obstoječe 
cilje za preprečevanje nastajanja, ponovno 
uporabo, recikliranje, predelavo in 
preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo 
krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov 
in skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

materialov ter razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki dajejo prednost 
preprečevanju nastajanja, recikliranju in 
ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, 
ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja na
notranjem trgu EU, ter pregledati obstoječe 
cilje za preprečevanje nastajanja, ponovno 
uporabo, recikliranje, predelavo in 
preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo 
krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov 
in skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
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okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki dajejo prednost 
preprečevanju nastajanja, recikliranju in 
ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, 
ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja na 
notranjem trgu EU, ter pregledati obstoječe 
cilje za preprečevanje nastajanja, ponovno 
uporabo, recikliranje, predelavo in 
preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo 
krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov 
in skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati kombinacijo 
različnih tržnih instrumentov, ki dajejo 
prednost preprečevanju nastajanja, 
recikliranju in ponovni uporabi. Odpraviti 
je treba ovire, ki nastajajo pri dejavnostih 
recikliranja na notranjem trgu EU, ter 
pregledati obstoječe cilje za preprečevanje 
nastajanja, ponovno uporabo, recikliranje, 
predelavo in preusmeritev z odlagališč, da 
bi se doseglo krožno gospodarstvo s 
kaskadno rabo virov in skoraj ničelno 
stopnjo preostalih odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki dajejo prednost 

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov
(zlasti s sežiganjem) na materiale, ki jih ni 
mogoče reciklirati, postopno ukinjanje 
odlaganja na odlagališče, zagotovitev 
visokokvalitetnega recikliranja in razvoj 
trgov za sekundarne surovine. Z nevarnimi 
odpadki bo treba ravnati tako, da se čim 
bolj zmanjšajo znatni škodljivi učinki na 
zdravje ljudi in okolje, kot je bilo 
dogovorjeno na vrhu Rio+20. Zato je treba 
v celotni EU veliko bolj sistematično 
uporabljati tržne instrumente, ki dajejo 
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preprečevanju nastajanja, recikliranju in 
ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, 
ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja na 
notranjem trgu EU, ter pregledati obstoječe 
cilje za preprečevanje nastajanja, ponovno 
uporabo, recikliranje, predelavo in 
preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo 
krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov 
in skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

prednost preprečevanju nastajanja, 
recikliranju in ponovni uporabi. Odpraviti 
je treba ovire, ki nastajajo pri dejavnostih 
recikliranja na notranjem trgu EU, ter 
pregledati obstoječe cilje za preprečevanje 
nastajanja, ponovno uporabo, recikliranje, 
predelavo in preusmeritev z odlagališč, da 
bi se doseglo krožno gospodarstvo s 
kaskadno rabo virov in skoraj ničelno 
stopnjo preostalih odpadkov.

Or. lt

Predlog spremembe 272
Elena Oana Antonescu

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati tržne 
instrumente, ki dajejo prednost 
preprečevanju nastajanja, recikliranju in 
ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, 
ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja na 
notranjem trgu EU, ter pregledati obstoječe 

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno izvajanje 
zakonodaje EU o odpadkih po vsej EU, ki 
temelji na dosledni uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Potrebna so dodatna 
prizadevanja za: absolutno zmanjšanje 
nastajanja odpadkov na prebivalca, 
omejitev energetske predelave odpadkov 
na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, zagotovitev visokokvalitetnega 
recikliranja in razvoj trgov za sekundarne 
surovine. Z nevarnimi odpadki bo treba 
ravnati tako, da se čim bolj zmanjšajo 
znatni škodljivi učinki na zdravje ljudi in 
okolje, kot je bilo dogovorjeno na vrhu 
Rio+20. Zato je treba v celotni EU veliko 
bolj sistematično uporabljati kombinacijo 
različnih tržnih instrumentov, ki dajejo 
prednost preprečevanju nastajanja, 
recikliranju in ponovni uporabi. Odpraviti 
je treba ovire, ki nastajajo pri dejavnostih 
recikliranja na notranjem trgu EU, ter 
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cilje za preprečevanje nastajanja, ponovno 
uporabo, recikliranje, predelavo in 
preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo 
krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov 
in skoraj ničelno stopnjo preostalih 
odpadkov.

pregledati obstoječe cilje za preprečevanje 
nastajanja, ponovno uporabo, recikliranje, 
predelavo in preusmeritev z odlagališč, da 
bi se doseglo krožno gospodarstvo s 
kaskadno rabo virov in skoraj ničelno
stopnjo preostalih odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 273
Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 274
Gilles Pargneaux

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

39. Kot prednostna naloga bo obravnavana 
tudi učinkovita raba virov v vodnem 
sektorju, ki prispeva k zagotavljanju 
dobrega stanja voda. Čeprav je zaradi suše 
in pomanjkanja vode prizadetih vedno več 
delov Evrope, se na primer zaradi uhajanja 
v distribucijskem omrežju predvidoma še 
vedno zavrže 20–40 % razpoložljive vode 
v Evropi. Glede na razpoložljive modele še 
vedno obstaja veliko možnosti, da se v EU 
izboljša učinkovita rabe vode. Poleg tega 
se pričakuje, da se bo obremenitev vodnih 
virov v Evropi zaradi vedno večjega 
povpraševanja in vplivov podnebnih 
sprememb znatno povečala. Glede na to 
morajo Unija in države članice ukrepati, da 
bi z uporabo tržnih mehanizmov, kot je 
določanje cen vode, ki odražajo dejansko 
vrednost vode, zagotovile, da se pri 
odvzemanju vode upoštevajo omejitve 
obnovljivih vodnih virov do leta 2020, 
vključno z izboljšanjem učinkovite rabe
vode. Napredek bo olajšan s pospešitvijo
predstavitve in uporabe inovativnih 
tehnologij, sistemov in poslovnih modelov, 
ki temeljijo na strateškem izvedbenem 
načrtu evropskega partnerstva za inovacije 
na področju voda. Prednostna naloga na 
področju politike čiščenja voda mora biti 
ločevanje uporabljenih maščob pri viru, 
preden se odplaknejo v kanalizacijska 
omrežja, ki naj mu sledita njihovo 
zbiranje in recikliranje. 
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Predlog spremembe 275
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Predlog spremembe 276
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pt

Predlog spremembe 277
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 40
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

40. Dolgoročen in predvidljiv okvir 
politike na vseh teh področjih bo prispeval 
k povečanju ravni naložb in ukrepov, ki je 
potrebna za popoln razvoj trgov za bolj 
zelene tehnologije, ter spodbudil trajnostne 
poslovne rešitve. Kazalniki in cilji 
učinkovite rabe virov so potrebni, da se 
zagotovijo potrebna navodila za javne in 
zasebne nosilce odločanja na področju 
preoblikovanja gospodarstva. Ti bodo 
postali sestavni del tega programa, ko bo 
sprejet na ravni Unije.

40. Dolgoročen in predvidljiv okvir 
politike na vseh teh področjih bo prispeval 
k povečanju ravni naložb in ukrepov, ki je 
potrebna za popoln razvoj trgov za bolj 
zelene tehnologije, ter spodbudil trajnostne 
poslovne rešitve. Kazalniki in cilji 
učinkovite rabe virov, ki upoštevajo 
posebne okoliščine držav članic, so 
potrebni, da se zagotovijo potrebna 
navodila za javne in zasebne nosilce 
odločanja na področju preoblikovanja 
gospodarstva. Ti bodo postali sestavni del 
tega programa, ko bo sprejet na ravni 
Unije.
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40. Dolgoročen in predvidljiv okvir 
politike na vseh teh področjih bo prispeval 
k povečanju ravni naložb in ukrepov, ki je 
potrebna za popoln razvoj trgov za bolj 
zelene tehnologije, ter spodbudil trajnostne 
poslovne rešitve. Kazalniki in cilji 
učinkovite rabe virov so potrebni, da se 
zagotovijo potrebna navodila za javne in 
zasebne nosilce odločanja na področju 
preoblikovanja gospodarstva. Ti bodo 
postali sestavni del tega programa, ko bo 
sprejet na ravni Unije.

40. Dolgoročen in predvidljiv okvir 
politike na vseh teh področjih bo prispeval 
k povečanju ravni naložb in ukrepov, ki je 
potrebna za popoln razvoj trgov za bolj 
zelene tehnologije, ter spodbudil trajnostne 
poslovne rešitve. Kazalniki in cilji 
učinkovite rabe virov za odtis, kar zadeva 
vodo, zemljo, materiale in ogljik, so 
potrebni do leta 2015, da se zagotovijo 
potrebna navodila za javne in zasebne 
nosilce odločanja na področju 
preoblikovanja gospodarstva. Ti bodo 
postali sestavni del tega programa, ko bo 
sprejet na ravni Unije.

Or. en
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