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Predlog spremembe 405
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 71 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

71. Da se izboljša utemeljitev okoljske 
politike, bo s programom do leta 2020 
zagotovljeno naslednje:

71. Da se izboljša utemeljitev okoljske 
politike, bi bilo treba s programom do 
leta 2020 zagotoviti naslednje:

Or. it

Predlog spremembe 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga I – točka 71 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

71. Da se izboljša utemeljitev okoljske 
politike, bo s programom do leta 2020 
zagotovljeno naslednje:

71. Da se izboljšata utemeljitev okoljske 
politike in znanje o njej, bo s programom 
do leta 2020 zagotovljeno naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach
Predlog sklepa
Priloga I – točka 71 – pododstavek 1 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) oblikovalci politike in podjetja imajo 
boljšo podlago za razvoj in izvajanje 
okoljskih in podnebnih politik, vključno z 
merjenjem stroškov in koristi;

(a) oblikovalci politike in podjetja imajo 
boljšo podlago za razvoj in izvajanje 
okoljskih in podnebnih politik, vključno z 
merjenjem stroškov in koristi ukrepanja 
ali neukrepanja;

Or. en

Obrazložitev

Druga različica skupnih predlogov sprememb, ki jih je predlagal poročevalec. Uskladitev 
besedila o stroških in koristih ukrepanja in neukrepanja, ki se pojavlja tudi drugje v besedilu.
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Predlog spremembe 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – odstavek 71 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) povečanje deleža sredstev EU za 
raziskave za oceno nevarnosti novih 
proizvodov, procesov in tehnologij.

Or. en

Predlog spremembe 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga I – točka 71 – pododstavek 1 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uskladitev raziskovalnih prizadevanj na 
ravni EU in ravni držav članic ter njihova 
usmeritev v obravnavanje ključnih vrzeli 
na področju znanja o okolju, vključno s 
tveganji v zvezi z okoljskimi prelomnimi 
točkami;

(a) uskladitev raziskovalnih prizadevanj na 
ravni EU in ravni držav članic ter njihova 
usmeritev v obravnavanje ključnih vrzeli 
na področju znanja o okolju, vključno s 
tveganji v zvezi z okoljskimi prelomnimi 
točkami, izpostavljenimi v konceptu 
zmogljivosti planeta;

Or. en

Predlog spremembe 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Predlog sklepa
Priloga I – točka 71 – pododstavek 1 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uskladitev raziskovalnih prizadevanj na 
ravni EU in ravni držav članic ter njihova 
usmeritev v obravnavanje ključnih vrzeli 
na področju znanja o okolju, vključno s 
tveganji v zvezi z okoljskimi prelomnimi 
točkami;

(a) uskladitev in spodbujanje raziskovalnih 
prizadevanj na ravni EU in ravni držav 
članic ter njihova usmeritev v 
obravnavanje ključnih vrzeli na področju 
znanja o okolju, vključno s tveganji v zvezi 
z okoljskimi prelomnimi točkami;

Or. en

Predlog spremembe 411
Elena Oana Antonescu
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Predlog sklepa
Priloga I – točka 71 – pododstavek 1 - točk a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uskladitev raziskovalnih prizadevanj na 
ravni EU in ravni držav članic ter njihova 
usmeritev v obravnavanje ključnih vrzeli 
na področju znanja o okolju, vključno s 
tveganji v zvezi z okoljskimi prelomnimi 
točkami;

(a) uskladitev in spodbujanje raziskovalnih 
prizadevanj na ravni EU in ravni držav 
članic ter njihova usmeritev v 
obravnavanje ključnih vrzeli na področju 
znanja o okolju, vključno s tveganji v zvezi 
z okoljskimi prelomnimi točkami;

Or. en

Predlog spremembe 412
Andrés Perelló Rodríguez
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 71 – pododstavek 2 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uskladitev raziskovalnih prizadevanj na 
ravni EU in ravni držav članic ter njihova 
usmeritev v obravnavanje ključnih vrzeli 
na področju znanja o okolju, vključno s 
tveganji v zvezi z okoljskimi prelomnimi 
točkami;

(a) preprečitev zmanjšanja proračunskih 
sredstev za raziskave ter povečanje in
uskladitev raziskovalnih prizadevanj na 
ravni EU in ravni držav članic ter njihova 
usmeritev v obravnavanje ključnih vrzeli 
na področju znanja o okolju, vključno s 
tveganji v zvezi z okoljskimi prelomnimi 
točkami;

Or. es

Predlog spremembe 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach
Predlog sklepa
Priloga I – točka 71 – pododstavek 2 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sprejetje sistematičnega pristopa k 
obvladovanju tveganja;

(b) sprejetje sistematičnega in celostnega
pristopa k obvladovanju tveganja na 
podlagi previdnostnega načela in 
preventivnega delovanja, načela 
odgovornosti povzročitelja, načela 
odpravljanja onesnaževanja pri viru in 
načela sorazmernosti;

Or. en
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Obrazložitev

Enako besedilo kot pri skupnih predlogih sprememb, ki jih je predlagal poročevalec.

Predlog spremembe 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Predlog sklepa
Priloga I – točka 71 – pododstavek 2 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sprejetje sistematičnega pristopa k 
obvladovanju tveganja;

(b) sprejetje sistematičnega in celostnega
pristopa k obvladovanju tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 415
Elena Oana Antonescu
Predlog sklepa
Priloga I – točka 71 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sprejetje sistematičnega pristopa k 
obvladovanju tveganja;

(b) sprejetje sistematičnega in celostnega
pristopa k obvladovanju tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Predlog sklepa
Priloga I – točka 71 – pododstavek 2 – točk c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poenostavitev, poenotenje in 
posodobitev zbiranja, upravljanja in 
izmenjave okoljskih podatkov in 
informacij.

(c) poenostavitev, poenotenje in 
posodobitev zbiranja, upravljanja in 
izmenjave okoljskih podatkov in 
informacij v vseh fazah cikla okoljske in 
podnebne politike EU.

Or. en

Predlog spremembe 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach
Predlog sklepa
Priloga I – točka 71 – pododstavek 2 – točk c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poenostavitev, poenotenje in 
posodobitev zbiranja, upravljanja in 
izmenjave okoljskih podatkov in 
informacij.

(c) poenostavitev, poenotenje in 
posodobitev zbiranja, upravljanja in 
izmenjave okoljskih podatkov in 
informacij, vključno z razvojem in 
izvajanjem evropskega skupnega 
okoljskega informacijskega sistema.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom poročevalca v njegovih skupnih predlogih sprememb.

Predlog spremembe 418
Elena Oana Antonescu
Predlog sklepa
Priloga I – točka 71 – pododstavek 2 – točk c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poenostavitev, poenotenje in 
posodobitev zbiranja, upravljanja in 
izmenjave okoljskih podatkov in 
informacij.

(c) poenostavitev, poenotenje in 
posodobitev zbiranja, upravljanja in 
izmenjave okoljskih podatkov in 
informacij v vseh fazah cikla okoljske in 
podnebne politike EU.

Or. en

Predlog spremembe 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – odstavek 71 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) izvedba celovite ocene razpoložljivosti 
trajnostne oskrbe z biomaso in 
konkurenčnih načinov uporabe in potreb.

Or. en

Predlog spremembe 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 71 – pododstavek 2 – točka c b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) vzpostavitev celovite zbirke znanja o 
izpostavljenosti kemikalijam in 
strupenosti za podporo strategiji za 
nestrupeno okolje.

Or. en

(V povezavi s predlogom spremembe odstavka 52, pododstavka 2, točke d, ki so ga predlagali 
ti poslanci.)

Obrazložitev

Zahtevam za boljšo utemeljitev okoljske politike bi bilo treba dodati vzpostavitev celovite 
zbirke znanja o izpostavljenosti kemikalijam in strupenosti za podporo strategiji za 
nestrupeno okolje.

Predlog spremembe 421
João Ferreira, Sabine Wils
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

72. Za prizadevanja, ki so potrebna za 
doseganje zgoraj navedenih ciljev, bodo 
potrebne ustrezne javne in zasebne 
naložbe. Medtem ko se zdaj veliko držav 
spopada z gospodarsko in finančno krizo, 
imajo države zaradi nujnih gospodarskih 
reform in zmanjšanja javnega dolga novo 
priložnost, da se hitro približajo 
vzpostavitvi nizkoogljičnega gospodarstva, 
ki je bolj gospodarno z viri.

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 422
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

72. Za prizadevanja, ki so potrebna za 
doseganje zgoraj navedenih ciljev, bodo 

72. Za prizadevanja, ki so potrebna za 
doseganje zgoraj navedenih ciljev, bodo 
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potrebne ustrezne javne in zasebne 
naložbe. Medtem ko se zdaj veliko držav 
spopada z gospodarsko in finančno krizo, 
imajo države zaradi nujnih gospodarskih 
reform in zmanjšanja javnega dolga novo 
priložnost, da se hitro približajo 
vzpostavitvi nizkoogljičnega gospodarstva, 
ki je bolj gospodarno z viri.

potrebne ustrezne javne in zasebne 
naložbe. Medtem ko se zdaj veliko držav 
spopada z gospodarsko in finančno krizo, 
je lahko prehod v nizkoogljično 
gospodarstva, ki je bolj gospodarno z viri, 
ena od priložnosti v okviru reform, ki so 
potrebne za ponovno gospodarsko rast, ki 
bi ji sledilo zmanjšanje javnega dolga.

Or. it

Predlog spremembe 423
João Ferreira, Sabine Wils
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

73. Trenutno je na nekaterih področjih 
težko pridobiti naložbe zaradi 
pomanjkanja cenovnih signalov na trgu 
ali izkrivljenih cenovnih signalov, ki so 
posledica neustreznega upoštevanja 
okoljskih stroškov ali javnih subvencij za 
okolju škodljive dejavnosti.

73. Za izvajanje okoljske politike so 
potrebna javna sredstva in povečanje 
števila delovnih mest z ustrezno poklicno 
kariero v nacionalni, regionalni in lokalni 
javni upravi, kar je postalo nemogoče 
zaradi politike varčevanja in 
zmanjševanja javne porabe, ki je bilo 
naloženo nekaterim državam članicam; 
da bi dosegla okoljske cilje, bo morala EU 
te politike pregledati.

Or. pt

Predlog spremembe 424
João Ferreira, Sabine Wils
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

74. Unija in države članice bodo morale
vzpostaviti prave pogoje za zagotovitev, da 
se okoljske posledice ustrezno 
obravnavajo in da zasebni sektor prejme
prave tržne signale ob ustreznem 
upoštevanju morebitnih škodljivih 
socialnih učinkov. To bo vključevalo bolj 
sistematično uporabo načela „plača 
povzročitelj obremenitve“ s postopnim 
opuščanjem subvencij, škodljivih za 

74. Unija in države članice bodo morale 
vzpostaviti prave pogoje, da priznajo 
naravi in družbi položaj, ki bo imel 
prednost pred kopičenjem zasebnega 
kapitala, tako zagotavljati enakost in 
socialno pravičnost, pri čemer bodo imela 
načela gospodarske demokracije prednost 
pred tržnimi zakoni, in ustvariti pogoje, da 
bodo okoljske posledice ustrezno 
obravnavane in bo zasebni sektor prejemal 
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okolje, ter zmanjšanjem obdavčenja dela 
in njegovo preusmeritvijo k 
onesnaževanju. Ker je naravnih virov 
vedno manj, se lahko povečajo ekonomske 
rente in dobički, povezani z njihovim 
lastništvom ali ekskluzivno uporabo.
Javno posredovanje, ki zagotavlja, da 
takšne rente niso čezmerne in da se 
upoštevajo zunanji učinki, bo prispevalo k 
učinkovitejši rabi teh virov, preprečevanju 
izkrivljanja trga ter novim javnim 
prihodkom. Prizadevanja za okoljske in 
podnebne prednostne naloge bodo potekala 
v okviru evropskega semestra, kadar bodo 
pomembne za možnosti trajnostne rasti 
posameznih držav članic, na katere so 
naslovljena priporočila, prilagojena 
posamezni državi. Drugi tržni instrumenti, 
kot so plačila za ekosistemske storitve, bi 
se morali na ravni EU in nacionalni ravni 
uporabljati obsežneje, da bi spodbudili 
sodelovanje zasebnega sektorja in 
trajnostno upravljanje naravnega kapitala.

prave signale urejenega trga, pri čemer je 
treba ustrezno upoštevati morebitne 
škodljive socialne učinke. Ker je naravnih 
virov vedno manj, postaja vse bolj 
pomembno, da so v javni lasti ali 
postopoma postajajo javni, s čimer se 
zagotavlja univerzalen in do okolja 
spoštljiv dostop, kar so značilnosti 
kakovostnih javnih storitev. Javno 
posredovanje bo zagotavljalo, da rente, 
povezane s temi storitvami, ne bodo 
čezmerne, vendar bo zagotovljena 
učinkovita in splošno dostopna uporaba 
teh virov. Prizadevanja za okoljske in 
podnebne prednostne naloge bodo potekala 
v okviru potrebne trajnostne rasti 
posameznih držav članic, na katere so 
naslovljena priporočila, prilagojena 
posamezni državi. Drugi instrumenti za 
regulacijo trga bi se morali na ravni EU in 
nacionalni ravni uporabljati obsežneje, da 
bi spodbudili sodelovanje javnega sektorja 
in trajnostno upravljanje naravnih virov.

Or. pt

Predlog spremembe 425
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

74. Unija in države članice bodo morale 
vzpostaviti prave pogoje za zagotovitev, da 
se okoljske posledice ustrezno obravnavajo 
in da zasebni sektor prejme prave tržne 
signale ob ustreznem upoštevanju 
morebitnih škodljivih socialnih učinkov. 
To bo vključevalo bolj sistematično 
uporabo načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ s postopnim opuščanjem 
subvencij, škodljivih za okolje, ter 
zmanjšanjem obdavčenja dela in njegovo 
preusmeritvijo k onesnaževanju. Ker je 
naravnih virov vedno manj, se lahko 
povečajo ekonomske rente in dobički, 
povezani z njihovim lastništvom ali 

74. Unija in države članice bodo morale 
vzpostaviti prave pogoje za zagotovitev, da 
se okoljske posledice ustrezno obravnavajo 
in da zasebni sektor prejme prave tržne 
signale ob ustreznem upoštevanju 
morebitnih škodljivih socialnih učinkov. 
To bo vključevalo bolj sistematično 
uporabo načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ s postopnim opuščanjem 
subvencij, škodljivih za okolje. Ker je 
naravnih virov vedno manj, se lahko 
povečajo ekonomske rente in dobički, 
povezani z njihovim lastništvom ali 
ekskluzivno uporabo. Javno posredovanje, 
ki zagotavlja, da takšne rente niso 
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ekskluzivno uporabo. Javno posredovanje, 
ki zagotavlja, da takšne rente niso 
čezmerne in da se upoštevajo zunanji 
učinki, bo prispevalo k učinkovitejši rabi 
teh virov, preprečevanju izkrivljanja trga 
ter novim javnim prihodkom. Prizadevanja 
za okoljske in podnebne prednostne naloge 
bodo potekala v okviru evropskega 
semestra, kadar bodo pomembne za 
možnosti trajnostne rasti posameznih držav 
članic, na katere so naslovljena priporočila, 
prilagojena posamezni državi. Drugi tržni 
instrumenti, kot so plačila za ekosistemske 
storitve, bi se morali na ravni EU in 
nacionalni ravni uporabljati obsežneje, da 
bi spodbudili sodelovanje zasebnega 
sektorja in trajnostno upravljanje 
naravnega kapitala.

čezmerne in da se upoštevajo zunanji 
učinki, bo prispevalo k učinkovitejši rabi 
teh virov, preprečevanju izkrivljanja trga 
ter novim javnim prihodkom. Prizadevanja 
za okoljske in podnebne prednostne naloge 
bodo potekala v okviru evropskega 
semestra, kadar bodo pomembne za 
možnosti trajnostne rasti posameznih držav 
članic, na katere so naslovljena priporočila, 
prilagojena posamezni državi. Na ravni EU 
in nacionalni ravni je treba spodbuditi
sodelovanje zasebnega sektorja in 
trajnostno upravljanje naravnega kapitala.

Or. it

Predlog spremembe 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

74. Unija in države članice bodo morale
vzpostaviti prave pogoje za zagotovitev, da 
se okoljske posledice ustrezno obravnavajo 
in da zasebni sektor prejme prave tržne 
signale ob ustreznem upoštevanju 
morebitnih škodljivih socialnih učinkov.
To bo vključevalo bolj sistematično 
uporabo načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ s postopnim opuščanjem 
subvencij, škodljivih za okolje, ter 
zmanjšanjem obdavčenja dela in njegovo 
preusmeritvijo k onesnaževanju. Ker je 
naravnih virov vedno manj, se lahko 
povečajo ekonomske rente in dobički, 
povezani z njihovim lastništvom ali 
ekskluzivno uporabo. Javno posredovanje, 
ki zagotavlja, da takšne rente niso 
čezmerne in da se upoštevajo zunanji 
učinki, bo prispevalo k učinkovitejši rabi 
teh virov, preprečevanju izkrivljanja trga 

74. Unija in države članice bi morale
preučiti možnost vzpostavitve pravih 
pogojev, da bi omogočile, da se okoljske 
posledice ustrezno obravnavajo in da 
zasebni sektor prejme prave tržne signale 
ob ustreznem upoštevanju morebitnih 
škodljivih gospodarskih in socialnih 
učinkov. To bi lahko vključevalo bolj 
sistematično uporabo načela „plača 
povzročitelj obremenitve“ s postopnim 
opuščanjem subvencij, škodljivih za 
okolje, ter zmanjšanjem obdavčenja dela in 
njegovo preusmeritvijo k onesnaževanju
na nevtralen način. Ker je naravnih virov 
vedno manj, se lahko povečajo ekonomske 
rente in dobički, povezani z njihovim 
lastništvom ali ekskluzivno uporabo. Javno 
posredovanje, ki zagotavlja, da takšne rente 
niso čezmerne in da se upoštevajo zunanji 
učinki, bo prispevalo k učinkovitejši rabi 
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ter novim javnim prihodkom. Prizadevanja 
za okoljske in podnebne prednostne naloge 
bodo potekala v okviru evropskega 
semestra, kadar bodo pomembne za 
možnosti trajnostne rasti posameznih držav 
članic, na katere so naslovljena priporočila, 
prilagojena posamezni državi. Drugi tržni 
instrumenti, kot so plačila za ekosistemske 
storitve, bi se morali na ravni EU in 
nacionalni ravni uporabljati obsežneje, da 
bi spodbudili sodelovanje zasebnega 
sektorja in trajnostno upravljanje 
naravnega kapitala.

teh virov, preprečevanju izkrivljanja trga 
ter novim javnim prihodkom. Prizadevanja 
za okoljske in podnebne prednostne naloge 
bodo potekala v okviru evropskega 
semestra, kadar bodo pomembne za 
možnosti trajnostne rasti posameznih držav 
članic, na katere so naslovljena priporočila, 
prilagojena posamezni državi. Drugi tržni 
instrumenti, kot so plačila za ekosistemske 
storitve, bi se morali na ravni EU in 
nacionalni ravni uporabljati obsežneje, da 
bi spodbudili sodelovanje zasebnega 
sektorja in trajnostno upravljanje 
naravnega kapitala.

Or. en

Predlog spremembe 427
Jean-Pierre Audy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

74. Unija in države članice bodo morale 
vzpostaviti prave pogoje za zagotovitev, da 
se okoljske posledice ustrezno obravnavajo 
in da zasebni sektor prejme prave tržne 
signale ob ustreznem upoštevanju 
morebitnih škodljivih socialnih učinkov. 
To bo vključevalo bolj sistematično 
uporabo načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ s postopnim opuščanjem 
subvencij, škodljivih za okolje, ter 
zmanjšanjem obdavčenja dela in njegovo 
preusmeritvijo k onesnaževanju. Ker je 
naravnih virov vedno manj, se lahko 
povečajo ekonomske rente in dobički, 
povezani z njihovim lastništvom ali 
ekskluzivno uporabo. Javno posredovanje, 
ki zagotavlja, da takšne rente niso 
čezmerne in da se upoštevajo zunanji 
učinki, bo prispevalo k učinkovitejši rabi 
teh virov, preprečevanju izkrivljanja trga 
ter novim javnim prihodkom. Prizadevanja 
za okoljske in podnebne prednostne naloge 
bodo potekala v okviru evropskega 
semestra, kadar bodo pomembne za 

74. Unija in države članice bodo morale 
vzpostaviti prave pogoje za zagotovitev, da 
se okoljske posledice ustrezno obravnavajo 
in da zasebni sektor prejme prave tržne 
signale ob ustreznem upoštevanju 
morebitnih škodljivih socialnih učinkov. 
To bo vključevalo bolj sistematično 
uporabo načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ s postopnim opuščanjem 
subvencij, škodljivih za okolje, ter 
zmanjšanjem obdavčenja dela in njegovo 
preusmeritvijo k onesnaževanju. Ker je 
naravnih virov vedno manj, se lahko 
povečajo ekonomske rente in dobički, 
povezani z njihovim lastništvom ali 
ekskluzivno uporabo. Javno posredovanje, 
ki zagotavlja, da se upoštevajo zunanji 
učinki, bo prispevalo k učinkovitejši rabi 
teh virov, preprečevanju izkrivljanja trga 
ter novim javnim prihodkom. Prizadevanja 
za okoljske in podnebne prednostne naloge 
bodo potekala v okviru evropskega 
semestra, kadar bodo pomembne za 
možnosti trajnostne rasti posameznih držav 
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možnosti trajnostne rasti posameznih držav 
članic, na katere so naslovljena priporočila, 
prilagojena posamezni državi. Drugi tržni 
instrumenti, kot so plačila za ekosistemske 
storitve, bi se morali na ravni EU in 
nacionalni ravni uporabljati obsežneje, da 
bi spodbudili sodelovanje zasebnega 
sektorja in trajnostno upravljanje 
naravnega kapitala.

članic, na katere so naslovljena priporočila, 
prilagojena posamezni državi. Drugi tržni 
instrumenti, kot so plačila za ekosistemske 
storitve, bi se morali na ravni EU in 
nacionalni ravni uporabljati obsežneje, da 
bi spodbudili sodelovanje zasebnega 
sektorja in trajnostno upravljanje 
naravnega kapitala.

Or. fr

Predlog spremembe 428
Margrete Auken
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

74. Unija in države članice bodo morale 
vzpostaviti prave pogoje za zagotovitev, da 
se okoljske posledice ustrezno obravnavajo 
in da zasebni sektor prejme prave tržne 
signale ob ustreznem upoštevanju 
morebitnih škodljivih socialnih učinkov. 
To bo vključevalo bolj sistematično 
uporabo načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ s postopnim opuščanjem 
subvencij, škodljivih za okolje, ter
zmanjšanjem obdavčenja dela in njegovo 
preusmeritvijo k onesnaževanju. Ker je 
naravnih virov vedno manj, se lahko 
povečajo ekonomske rente in dobički, 
povezani z njihovim lastništvom ali 
ekskluzivno uporabo. Javno posredovanje, 
ki zagotavlja, da takšne rente niso 
čezmerne in da se upoštevajo zunanji 
učinki, bo prispevalo k učinkovitejši rabi 
teh virov, preprečevanju izkrivljanja trga 
ter novim javnim prihodkom. Prizadevanja 
za okoljske in podnebne prednostne naloge 
bodo potekala v okviru evropskega 
semestra, kadar bodo pomembne za 
možnosti trajnostne rasti posameznih držav 
članic, na katere so naslovljena priporočila, 
prilagojena posamezni državi. Drugi tržni 
instrumenti, kot so plačila za ekosistemske 
storitve, bi se morali na ravni EU in 

74. Unija in države članice bodo morale 
vzpostaviti prave pogoje za zagotovitev, da 
se okoljske posledice ustrezno obravnavajo 
in da zasebni sektor prejme prave tržne 
signale ob ustreznem upoštevanju 
morebitnih škodljivih socialnih učinkov. 
To bo vključevalo bolj sistematično 
uporabo načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ s postopnim opuščanjem 
subvencij, škodljivih za okolje, 
zmanjšanjem obdavčenja dela in njegovo 
preusmeritvijo k onesnaževanju ter 
prizadevanjem za zagotovitev enotne ravni 
ekoloških davkov v vsej Uniji. Ker je 
naravnih virov vedno manj, se lahko 
povečajo ekonomske rente in dobički, 
povezani z njihovim lastništvom ali 
ekskluzivno uporabo. Javno posredovanje, 
ki zagotavlja, da takšne rente niso 
čezmerne in da se upoštevajo zunanji 
učinki, bo prispevalo k učinkovitejši rabi 
teh virov, preprečevanju izkrivljanja trga 
ter novim javnim prihodkom. Prizadevanja 
za okoljske in podnebne prednostne naloge 
bodo potekala v okviru evropskega 
semestra, kadar bodo pomembne za 
možnosti trajnostne rasti posameznih držav 
članic, na katere so naslovljena priporočila, 
prilagojena posamezni državi. Drugi tržni 
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nacionalni ravni uporabljati obsežneje, da 
bi spodbudili sodelovanje zasebnega 
sektorja in trajnostno upravljanje 
naravnega kapitala.

instrumenti, kot so plačila za ekosistemske 
storitve, bi se morali na ravni EU in 
nacionalni ravni uporabljati obsežneje, da 
bi spodbudili sodelovanje zasebnega 
sektorja in trajnostno upravljanje 
naravnega kapitala.

Or. en

Obrazložitev

Uvesti bi bilo treba enotno raven ekoloških davkov v vsej Uniji za zmanjšanje okolju 
škodljivega ravnanja in zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za podjetja.

Predlog spremembe 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

74. Unija in države članice bodo morale 
vzpostaviti prave pogoje za zagotovitev, da 
se okoljske posledice ustrezno obravnavajo 
in da zasebni sektor prejme prave tržne 
signale ob ustreznem upoštevanju 
morebitnih škodljivih socialnih učinkov. 
To bo vključevalo bolj sistematično 
uporabo načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ s postopnim opuščanjem 
subvencij, škodljivih za okolje, ter 
zmanjšanjem obdavčenja dela in njegovo 
preusmeritvijo k onesnaževanju. Ker je 
naravnih virov vedno manj, se lahko 
povečajo ekonomske rente in dobički, 
povezani z njihovim lastništvom ali 
ekskluzivno uporabo. Javno posredovanje, 
ki zagotavlja, da takšne rente niso 
čezmerne in da se upoštevajo zunanji 
učinki, bo prispevalo k učinkovitejši rabi 
teh virov, preprečevanju izkrivljanja trga 
ter novim javnim prihodkom. Prizadevanja 
za okoljske in podnebne prednostne naloge 
bodo potekala v okviru evropskega 
semestra, kadar bodo pomembne za 
možnosti trajnostne rasti posameznih držav 
članic, na katere so naslovljena priporočila, 
prilagojena posamezni državi. Drugi tržni 

74. Unija in države članice bodo morale 
vzpostaviti prave pogoje za zagotovitev, da 
se okoljske posledice ustrezno obravnavajo 
in da zasebni sektor prejme prave tržne 
signale ob ustreznem upoštevanju 
morebitnih škodljivih socialnih učinkov. 
To bo vključevalo bolj sistematično 
uporabo načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ s postopnim opuščanjem 
subvencij, škodljivih za okolje, ter 
zmanjšanjem obdavčenja dela in njegovo 
preusmeritvijo k onesnaževanju in rabi 
virov. Ker je naravnih virov vedno manj, se 
lahko povečajo ekonomske rente in 
dobički, povezani z njihovim lastništvom 
ali ekskluzivno uporabo. Javno 
posredovanje, ki zagotavlja, da takšne rente 
niso čezmerne in da se upoštevajo zunanji 
učinki, bo prispevalo k učinkovitejši rabi 
teh virov, preprečevanju izkrivljanja trga 
ter novim javnim prihodkom. Prizadevanja 
za okoljske in podnebne prednostne naloge 
bodo potekala v okviru evropskega 
semestra prek uvedbe vodilnih kazalnikov, 
kadar bodo pomembne za možnosti 
trajnostne rasti posameznih držav članic, 
na katere so naslovljena priporočila, 
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instrumenti, kot so plačila za ekosistemske 
storitve, bi se morali na ravni EU in 
nacionalni ravni uporabljati obsežneje, da 
bi spodbudili sodelovanje zasebnega 
sektorja in trajnostno upravljanje 
naravnega kapitala.

prilagojena posamezni državi. Drugi tržni 
instrumenti, kot so plačila za ekosistemske 
storitve, bi se morali na ravni EU in 
nacionalni ravni uporabljati obsežneje, da 
bi spodbudili sodelovanje zasebnega 
sektorja in trajnostno upravljanje 
naravnega kapitala.

Or. en

Predlog spremembe 430
Ewald Stadler
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

74. Unija in države članice bodo morale 
vzpostaviti prave pogoje za zagotovitev, da 
se okoljske posledice ustrezno obravnavajo 
in da zasebni sektor prejme prave tržne 
signale ob ustreznem upoštevanju 
morebitnih škodljivih socialnih učinkov. 
To bo vključevalo bolj sistematično 
uporabo načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ s postopnim opuščanjem 
subvencij, škodljivih za okolje, ter 
zmanjšanjem obdavčenja dela in njegovo 
preusmeritvijo k onesnaževanju. Ker je 
naravnih virov vedno manj, se lahko
povečajo ekonomske rente in dobički, 
povezani z njihovim lastništvom ali 
ekskluzivno uporabo. Javno posredovanje, 
ki zagotavlja, da takšne rente niso 
čezmerne in da se upoštevajo zunanji 
učinki, bo prispevalo k učinkovitejši rabi 
teh virov, preprečevanju izkrivljanja trga 
ter novim javnim prihodkom. Prizadevanja 
za okoljske in podnebne prednostne naloge 
bodo potekala v okviru evropskega 
semestra, kadar bodo pomembne za 
možnosti trajnostne rasti posameznih držav 
članic, na katere so naslovljena priporočila,
prilagojena posamezni državi. Drugi tržni 
instrumenti, kot so plačila za ekosistemske 
storitve, bi se morali na ravni EU in 
nacionalni ravni uporabljati obsežneje, da 
bi spodbudili sodelovanje zasebnega 

74. Unija in države članice bodo morale 
vzpostaviti prave pogoje za zagotovitev, da 
se okoljske posledice ustrezno obravnavajo 
in da zasebni sektor prejme prave tržne 
signale ob ustreznem upoštevanju 
morebitnih škodljivih socialnih učinkov. 
To bo vključevalo bolj sistematično 
uporabo načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ s postopnim opuščanjem 
subvencij, škodljivih za okolje, ter 
zmanjšanjem obdavčenja dela in njegovo 
preusmeritvijo k onesnaževanju. Vendar ta 
prenos ne sme povzročiti selitve delovnih 
mest. Ker je naravnih virov vedno manj, se 
lahko povečajo ekonomske rente in 
dobički, povezani z njihovim lastništvom 
ali ekskluzivno uporabo. Javno 
posredovanje, ki zagotavlja, da takšne rente 
niso čezmerne in da se upoštevajo zunanji 
učinki, bo prispevalo k učinkovitejši rabi 
teh virov, preprečevanju izkrivljanja trga 
ter novim javnim prihodkom. Prizadevanja 
za okoljske in podnebne prednostne naloge 
bodo potekala v okviru evropskega 
semestra, kadar bodo pomembne za 
možnosti trajnostne rasti posameznih držav 
članic, na katere so naslovljena priporočila, 
prilagojena posamezni državi. Drugi tržni 
instrumenti, kot so plačila za ekosistemske 
storitve, bi se morali na ravni EU in 
nacionalni ravni uporabljati obsežneje, da 
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sektorja in trajnostno upravljanje 
naravnega kapitala.

bi spodbudili sodelovanje zasebnega 
sektorja in trajnostno upravljanje 
naravnega kapitala.

Or. de

Obrazložitev

Visoke obdavčitve že zdaj povzročajo beg delodajalcev. To stanje se z okoljskimi ukrepi ne 
sme še poslabšati.

Predlog spremembe 431
João Ferreira
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

75. Zasebni sektor je treba spodbujati tudi, 
naj izkoristi priložnosti, ki jih zagotavlja 
novi finančni okvir, da okrepi svoje 
sodelovanje pri prizadevanjih za doseganje 
okoljskih in podnebnih ciljev, zlasti v zvezi 
z dejavnostmi na področju ekoinovacij in 
uporabe novih tehnologij, pri čemer je 
treba posebno pozornost nameniti malim in 
srednje velikim podjetjem. Javno-zasebne 
pobude za ekoinovacije je treba spodbujati 
v okviru evropskih partnerstev za 
inovacije, kot je partnerstvo za inovacije na 
področju voda. Evropske družbe je treba še 
naprej spodbujati, da v okviru finančnega 
poročanja razkrijejo več okoljskih 
informacij, kot zahteva veljavna 
zakonodaja EU.

Or. pt

Predlog spremembe 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 77
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

77. Poleg takšnega vključevanja bosta z 
vključitvijo integriranih projektov v 
program LIFE omogočena bolj strateško in 
stroškovno učinkovito združevanje 
sredstev in njihova boljša uskladitev s 
prednostnimi nalogami politik, s čimer 
bodo podprti ukrepi, povezani z okoljem in 
podnebjem.

77. Poleg takšnega vključevanja bosta z 
vključitvijo integriranih projektov v 
program LIFE omogočena bolj strateško in 
stroškovno učinkovito združevanje 
sredstev in njihova boljša uskladitev s 
prednostnimi nalogami politik, s čimer 
bodo podprti ukrepi, povezani z okoljem in 
podnebjem, prek izvajanja vrste projektov, 
vključno z integriranimi projekti, če so 
izpolnjeni posebni pogoji v zvezi s pravili, 
ki urejajo integrirane projekte, in 
njihovim izvajanjem.

Or. en

Predlog spremembe 433
Margrete Auken
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 77 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

77a. Do leta 2020 bi bilo treba omejiti 
sredstva iz kohezijskih in strukturnih 
skladov EU na projekte, ki niso škodljivi 
za okolje. Obenem bi morali pri projektih, 
financiranih s sredstvi kohezijskih in 
strukturnih skladov, za katere se izkaže, 
da so škodljivi za okolje, vrniti prvotno 
dodeljena sredstva EU.

Or. en

Obrazložitev

S sredstvi EU ne bi smeli finančno podpirati projektov, ki nasprotujejo temu cilju, v skladu s 
ciljem ohranitve, zaščite in okrepitve okolja Unije. Če iz ocene projekta, financiranega s 
sredstvi EU, izhaja, da škoduje okolju, je treba sredstva vrniti Uniji.

Predlog spremembe 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 78
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

78. Večji obseg kapitala, ki je v okviru 
pakta za rast in delovna mesta iz leta 2012 
na voljo Evropski investicijski banki (EIB), 
pomeni dodaten vir naložb.

78. Večji obseg kapitala, ki je v okviru 
pakta za rast in delovna mesta iz leta 2012 
na voljo Evropski investicijski banki (EIB), 
pomeni dodaten vir naložb, ki se porabi v 
skladu z okoljskimi in podnebnimi cilji 
EU.

Or. en

Predlog spremembe 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

80. Poleg tega je težko slediti odhodkom, 
ki so povezani z biotsko raznovrstnostjo in 
podnebjem. Za oceno napredka pri 
doseganju teh ciljev je treba vzpostaviti 
sistem sledenja in poročanja, ki bo temeljil 
na metodologiji OECD („kazalniki iz 
Ria“). To je pomembno za splošno 
prizadevanje EU glede večstranskih 
sporazumov o podnebnih spremembah in 
biotski raznovrstnosti. V zvezi s tem bo EU 
prispevala k medvladnemu postopku, ki se 
je začel na vrhu Rio+20 in ki je namenjen 
oceni potreb po financiranju in predložitvi 
predlogov glede možnosti za učinkovito 
strategijo financiranja trajnostnega razvoja.

80. Poleg tega je težko slediti odhodkom,
ki so povezani z biotsko raznovrstnostjo in 
podnebjem. Za oceno napredka pri 
doseganju teh ciljev je treba vzpostaviti 
sistem sledenja in poročanja, ki bo
predvsem temeljil na metodologiji OECD. 
To je pomembno za splošno prizadevanje 
EU glede večstranskih sporazumov o 
podnebnih spremembah in biotski 
raznovrstnosti. V zvezi s tem bo EU 
prispevala k medvladnemu postopku, ki se 
je začel na vrhu Rio+20 in ki je namenjen 
oceni potreb po financiranju in predložitvi 
predlogov glede možnosti za učinkovito 
strategijo financiranja trajnostnega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
Predlog sklepa
Priloga I – točka 82 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

82. Da se zagotovijo naložbe za okoljsko in 
podnebno politiko ter ustrezno določijo 
cene, bo s programom do leta 2020 

82. Da se zagotovijo naložbe za okoljsko in 
podnebno politiko, bo s programom do leta 
2020 zagotovljeno naslednje:
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zagotovljeno naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 437
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 82 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

82. Da se zagotovijo naložbe za okoljsko in 
podnebno politiko ter ustrezno določijo 
cene, bo s programom do leta 2020 
zagotovljeno naslednje:

82. Da se zagotovijo naložbe za okoljsko in 
podnebno politiko ter ustrezno določijo 
cene, bi bilo treba s programom do 
leta 2020 zagotoviti naslednje:

Or. it

Predlog spremembe 438
João Ferreira
Predlog sklepa
Priloga I – točka 82 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga I – točka 82 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) Komisija in države članice nemudoma 
in do leta 2014 sprejmejo konkretne 
načrte na podlagi opredelitve iz Priloge I, 
odstavek 82, točka a za postopno 
opuščanje subvencij, škodljivih za okolje,
do leta 2020, vključno s subvencijami, ki 
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socialni učinki; spodbujajo neučinkovito rabo obnovljivih 
virov, in poročajo o napredku prek 
nacionalnih programov reform; večja 
uporaba tržnih instrumentov, vključno s 
preusmeritvijo obdavčitve z dela na okolje 
za vsaj 10 % in cenovno politiko, ter širitev 
trgov za naravne dobrine in storitve, pri 
čemer se ustrezno upoštevajo morebitni 
škodljivi socialni učinki

Or. en

Predlog spremembe 440
Jo Leinen
Predlog sklepa
Priloga I – točka 82 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) Komisija in države članice nemudoma 
in do leta 2014 sprejmejo konkretne 
načrte na podlagi opredelitve iz Priloge I, 
odstavek 82, točka a za postopno 
opuščanje vseh subvencij, škodljivih za 
okolje, do leta 2020, in poročajo o 
napredku prek nacionalnih programov 
reform; večja uporaba tržnih instrumentov, 
vključno s preusmeritvijo obdavčitve z
dela na okolje za vsaj 10 % in cenovno 
politiko, ter širitev trgov za naravne 
dobrine in storitve, pri čemer se ustrezno 
upoštevajo morebitni škodljivi socialni 
učinki.

Or. en

Predlog spremembe 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
Predlog sklepa
Priloga I – točka 82 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

ustrezno upoštevajo morebitni škodljivi
gospodarski in socialni učinki;

Or. en

Predlog spremembe 442
Margrete Auken
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 82 – pododstavek 2 – točka a – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) postopno odpravljanje financiranja 
projektov, škodljivih za okolje, s sredstvi iz 
kohezijskih in strukturnih skladov do leta 
2020 in hkrati zahteva, da se pri projektih, 
škodljivih za okolje, v celoti vrnejo 
sredstva strukturnih in kohezijskih 
skladov.

Or. en

Obrazložitev

S sredstvi EU ne bi smeli finančno podpirati projektov, ki nasprotujejo temu cilju, v skladu s 
ciljem ohranitve, zaščite in okrepitve okolja Unije. Če iz ocene projekta, financiranega s 
sredstvi EU, izhaja, da škoduje okolju, je treba sredstva vrniti Uniji.

Predlog spremembe 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 82 – pododstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Komisija mora opredeliti subvencije, 
škodljive za okolje, ki izhajajo iz vladnih 
ukrepov in ki dajejo prednost potrošnikom 
ali proizvajalcem, da bi dodatno zaslužili 
ali znižali svoje stroške, vendar takšno 
ravnanje diskriminira dobro okoljsko 
prakso.1

__________________
1. Prilagojeno besedilo OECD (1998 in 
2005) in IEEP et al. 2007, glej
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 
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Or. en

Predlog spremembe 444
Andrés Perelló Rodríguez
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 82 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zagotavljanje večje nacionalne 
pomoči in pomoči EU za prizadevanja, 
usmerjena k energetski učinkovitosti tudi 
v gospodinjstvih (toplotna izolacija, nakup 
energetsko učinkovitih naprav, namestitev 
generatorjev za mikroproizvodnjo 
obnovljive energije itd.);

Or. es

Predlog spremembe 445
João Ferreira
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 82 – pododstavek 2 - točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) vključitev vprašanj, povezanih z 
okoljem in podnebjem, v postopek 
evropskega semestra, kadar so pomembna 
za možnosti posameznih držav članic 
glede trajnostne rasti in ustrezna za 
priporočila za posamezno državo;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 446
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 86 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

86. Da se izboljšata vključevanje okoljskih 
vidikov in usklajenost politike, bo s 
programom do leta 2020 zagotovljeno
naslednje:

86. Da se izboljšata vključevanje okoljskih 
vidikov in usklajenost politike, bi bilo 
treba s programom do leta 2020 zagotoviti
naslednje:

Or. it
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Predlog spremembe 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 86 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) celovito izvajanje direktive o strateški 
okoljski presoji1 in direktive o presoji 
vplivov na okolje2.
__________________
1 Direktiva 2001/42/ES
2 Direktiva 85/337/ES

Or. en

Predlog spremembe 448
Ewald Stadler
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 449
Andrés Perelló Rodríguez
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 88
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

88. V večini mest se srečujejo z običajnimi 
okoljskimi težavami, vključno s slabo 
kakovostjo zraka, visoko stopnjo hrupa, 
emisijami toplogrednih plinov, 
pomanjkanjem vode, poplavami in neurji, 
onesnaženimi območji, degradiranimi 
območji in odpadki. Hkrati so mesta v EU 
dejavniki, ki določajo standarde glede 
trajnosti v mestih, in pogosto kot prva 
uvajajo inovativne rešitve za okoljske 
izzive. V vedno več evropskih mestih je 
okoljska trajnost bistven element v 
strategijah razvoja mest.

88. V večini mest se srečujejo z običajnimi 
okoljskimi težavami, vključno s slabo 
kakovostjo zraka, prekomerno stopnjo 
hrupa, ki ogroža zdravje prebivalstva, 
emisijami toplogrednih plinov, 
pomanjkanjem vode, poplavami in neurji, 
onesnaženimi območji, degradiranimi 
območji in odpadki. Hkrati so mesta v EU 
dejavniki, ki določajo standarde glede 
trajnosti v mestih, in pogosto kot prva 
uvajajo inovativne rešitve za okoljske 
izzive. V vedno več evropskih mestih je 
okoljska trajnost bistven element v 
strategijah razvoja mest.

Or. es

Predlog spremembe 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 88 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

88a. na dolgi rok mora EU razviti celovito 
strategijo EU o tem, kako lahko zeleno in 
vključujoče gospodarstvo prispeva k 
boljšemu urbanemu okolju, s poudarkom 
na povezovanju urbanističnega 
načrtovanja in ciljev glede učinkovite rabe 
virov, nizkoogljičnega gospodarstva, 
prilaganjanja podnebnim spremembam, 
trajnostne rabe tal v naseljih, ravnanja z 
odpadki, odpornosti ekosistemov, 
gospodarjenja z vodnimi viri, zdravjem 
ljudi, sodelovanjem javnosti pri odločanju 
ter izobraževanjem in ozaveščanjem o 
okolju.

Or. en

Predlog spremembe 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 89 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 452
Cristina Gutiérrez-Cortines
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 89 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

89a. Pri strategiji načrtovanja mest je 
treba upoštevati predloge iz številnih 
strokovnih študij za oblikovanje celovite 
metodologije, s katero bo moč prepoznati 
različne težave v urbanem okolju in 
predlagati ustrezne rešitve. Poleg 
podnebnih sprememb so pri tem zajeti tudi 
energija, dostopnost, voda, odpadki in 
hrup, vprašanja, povezana z zdravjem, 
blaginja, kultura, naravni viri in grajeno 
okolje ter potreba po obravnavanju mesta 
kot gospodarskega in družbenega okolja, 
katerega dejavnosti ustvarjajo bogastvo in 
blaginjo.

Or. es
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Predlog spremembe 453
Cristina Gutiérrez-Cortines
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 89 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

89b. Pri vseh ocenah trajnosti v mestih je 
treba upoštevati pomen spomenikov, 
stavbno dediščino in obstoječo arhitekturo 
ter potrebo po ponovni uporabi praznih, 
zapuščenih ali nezasedenih stanovanj v 
Evropi, ker gradnja novih pomeni 
zmanjševanje zelenih območij, 
pridobivanje novih materialov in porabo 
energije med gradnjo.

Or. es

Predlog spremembe 454
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 91 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

91. Da se okrepi trajnost mest v EU, bo s 
programom do leta 2020 zagotovljeno
naslednje:

91. Da se okrepi trajnost mest v EU, bi bilo 
treba s programom do leta 2020 zagotoviti
naslednje:

Or. it

Predlog spremembe 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga I – točka 91 – pododstavek 1 – točk a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) večina mest v EU izvaja politike za 
trajnostno urbanistično načrtovanje in 
projektiranje.

(a) večina mest v EU izvaja politike za 
trajnostno urbanistično načrtovanje in 
projektiranje v skladu s celovito 
dolgoročno strategijo o trajnostnih 
mestih.

Or. en
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Predlog spremembe 456
Zofija Mazej Kukovič
Predlog sklepa
Priloga I – točka 91 – pododstavek 1 – točk a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) večina mest v EU izvaja politike za 
trajnostno urbanistično načrtovanje in 
projektiranje.

(a) večina mest v EU izvaja politike za 
trajnostno urbanistično načrtovanje in 
projektiranje, vključno s trajnostno zalogo 
hrane.

Or. en

Predlog spremembe 457
Andrés Perelló Rodríguez
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 91 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) obstajajo potrjena minimalna merila 
za merjenje onesnaženosti, zlasti 
onesnaženosti s hrupom in onesnaženosti 
zraka, ki vključujejo smernice o tem, kje 
je najbolje postaviti merilne naprave, da 
bi preprečili napačne meritve ali 
morebitne goljufije pri predstavitvi 
podatkov, ki izhajajo iz meritev na 
neustreznih mestih.

Or. es

Predlog spremembe 458
Marit Paulsen
Predlog sklepa
Priloga I – točka 91 – pododstavek 1 - točk a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opredelitev in sprejetje sklopa meril za 
ocenjevanje okoljske uspešnosti mest, pri 
čemer se upoštevajo gospodarski in 
socialni učinki;

(a) opredelitev in sprejetje sklopa meril za 
ocenjevanje okoljske uspešnosti mest, pri 
čemer se upoštevajo gospodarski in 
socialni učinki ter medsebojna odvisnost 
okoliških podeželskih območij;

Or. en



PE508.029v01-00 28/54 AM\931429SL.doc

SL

Predlog spremembe 459
Cristina Gutiérrez-Cortines
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 91 – pododstavek 2 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opredelitev in sprejetje sklopa meril za 
ocenjevanje okoljske uspešnosti mest, pri 
čemer se upoštevajo gospodarski in 
socialni učinki;

(a) opredelitev in sprejetje sklopa meril za 
ocenjevanje okoljske uspešnosti mest, pri 
čemer se upoštevajo gospodarski in 
socialni učinki ter vrednost njihovega 
grajenega in naravnega okolja;

Or. es

Predlog spremembe 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Predlog sklepa
Priloga I – točka 91 – pododstavek 2 - točk b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotovitev, da imajo mesta na voljo 
informacije o financiranju ukrepov za 
izboljšanje trajnosti v mestih in dostop do 
takšnega financiranja.

(b) zagotovitev, da imajo prebivalci in 
lokalni javni organi mest na voljo 
informacije o financiranju ukrepov za 
izboljšanje trajnosti v mestih in dostop do 
takšnega financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 91 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) podpora zdravi in trajnostni 
mobilnosti v mestih ter zmanjšanje hrupa 
in onesnaženosti zraka. razvoj in 
posodobitev omrežij mestnega javnega 
prevoza; omogočanje elektromobilnosti v 
lokalnih prevoznih sistemih in priprava 
načrtov za električna vozila v mestih EU; 
razvoj varne infrastrukture za pešce in 
kolesarje za podvojitev števila 
uporabnikov aktivnih načinov potovanja, 



AM\931429SL.doc 29/54 PE508.029v01-00

SL

kot sta hoja in kolesarjenje.

Or. en

Obrazložitev

Parlament v svoji resoluciji o načrtu za enotni evropski prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu (2011/2096(INI)) z decembra 
2011 poziva k prizadevanjem za podvojitev uporabe aktivnih načinov potovanja, kot sta hoja 
in kolesarjenje.

Predlog spremembe 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 91 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) napredek pri razvoju celovite 
strategije o prispevku vključujočega 
gospodarstva k boljšemu mestnemu 
okolju.

Or. en

Predlog spremembe 463
Cristina Gutiérrez-Cortines
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 91 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zagotovitev, da imajo mesta odprte 
površine, ki omogočajo mobilnost pešcev, 
družabne površine in vez z naravo.

Or. es

Predlog spremembe 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 91 – pododstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) izmenjava najboljše prakse o 
inovativnem napredku in trajnostnem 
mestnem bivanju med mesti na ravni EU 
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in mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 92

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

92. Okoljska trajnost je ključna za 
zmanjšanje revščine ter zagotavljanje 
kakovosti življenja in gospodarske rasti.
Svetovni voditelji so na konferenci Rio+20 
ponovno potrdili zavezo glede trajnostnega 
razvoja ter priznali, da je vključujoče 
zeleno gospodarstvo pomemben instrument 
za doseganje trajnostnega razvoja in da je 
zdravo okolje bistveno za zagotavljanje 
prehranske varnosti in zmanjšanje revščine.
Glede na to, da se število prebivalcev v 
vedno bolj urbaniziranem svetu povečuje, 
bodo ti izzivi vključevali nujne ukrepe v 
zvezi z vodo, oceani, trajnostnimi zemljišči 
in ekosistemi, učinkovito rabo virov (zlasti 
odpadkov), trajnostno energijo in 
podnebnimi spremembami, kar vključuje 
tudi postopno opuščanje subvencij za 
fosilna goriva. Obravnavati jih bo treba s 
prilagojenimi pristopi na lokalni, 
nacionalni ravni ali ravni Unije ter z 
angažiranim sodelovanjem pri 
mednarodnem prizadevanju za razvoj 
rešitev, ki so potrebne za zagotovitev 
trajnostnega razvoja na svetovni ravni.

92. Zagotavljanje trajnosti je eden 
najtežjih izzivov sveta v tem trenutku in je 
ključnega pomena za odpravo revščine in 
zagotovitev blaginje in dobrega počutja 
vseh. Svetovni voditelji so na konferenci 
Rio+20 ponovno potrdili zavezo glede 
trajnostnega razvoja ter spodbujanja 
gospodarsko, socialno in okoljsko 
trajnostne prihodnosti za planet tako za 
sedanjo kot bodoče generacije. Prav tako 
so priznali, da je vključujoče zeleno 
gospodarstvo pomemben instrument za 
doseganje trajnostnega razvoja in da je 
zdravo okolje bistveno za zagotavljanje 
prehranske varnosti in zmanjšanje revščine.
Glede na to, da se število prebivalcev v 
vedno bolj urbaniziranem svetu povečuje, 
bodo ti izzivi vključevali nujne
mednarodne ukrepe na številnih 
področjih, na primer v zvezi z vodo, 
oceani, trajnostnimi zemljišči in 
ekosistemi, učinkovito rabo virov (zlasti 
odpadkov), trajnostno energijo in 
podnebnimi spremembami, kar vključuje 
tudi postopno opuščanje subvencij za 
fosilna goriva. Poleg uresničevanja teh 
zavez v praksi na lokalni, nacionalni ravni
in ravni Unije, bo EU angažirano 
sodelovala pri mednarodnem prizadevanju 
za razvoj rešitev, ki so potrebne za 
zagotovitev trajnostnega razvoja na 
svetovni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 92

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

92. Okoljska trajnost je ključna za 
zmanjšanje revščine ter zagotavljanje 
kakovosti življenja in gospodarske rasti.
Svetovni voditelji so na konferenci Rio+20 
ponovno potrdili zavezo glede trajnostnega 
razvoja ter priznali, da je vključujoče 
zeleno gospodarstvo pomemben instrument 
za doseganje trajnostnega razvoja in da je 
zdravo okolje bistveno za zagotavljanje 
prehranske varnosti in zmanjšanje revščine.
Glede na to, da se število prebivalcev v 
vedno bolj urbaniziranem svetu povečuje, 
bodo ti izzivi vključevali nujne ukrepe v 
zvezi z vodo, oceani, trajnostnimi zemljišči 
in ekosistemi, učinkovito rabo virov (zlasti 
odpadkov), trajnostno energijo in 
podnebnimi spremembami, kar vključuje 
tudi postopno opuščanje subvencij za 
fosilna goriva. Obravnavati jih bo treba s 
prilagojenimi pristopi na lokalni, 
nacionalni ravni ali ravni Unije ter z 
angažiranim sodelovanjem pri 
mednarodnem prizadevanju za razvoj 
rešitev, ki so potrebne za zagotovitev 
trajnostnega razvoja na svetovni ravni.

92. Okoljska trajnost je ključna za 
zmanjšanje revščine ter zagotavljanje 
kakovosti življenja in gospodarske rasti.
Svetovni voditelji so na konferenci Rio+20 
ponovno potrdili zavezo glede trajnostnega 
razvoja ter priznali, da je vključujoče 
zeleno gospodarstvo pomemben instrument 
za doseganje trajnostnega razvoja in da je 
zdravo okolje bistveno za zagotavljanje 
prehranske varnosti in zmanjšanje revščine.
Glede na to, da se število prebivalcev v 
vedno bolj urbaniziranem svetu povečuje, 
bodo ti izzivi vključevali nujne ukrepe v 
zvezi z vodo, oceani, trajnostnimi zemljišči 
in ekosistemi, učinkovito rabo virov (zlasti 
odpadkov), trajnostno energijo in 
podnebnimi spremembami, kar vključuje 
tudi opredelitev in postopno opuščanje 
subvencij, škodljivih za okolje.
Obravnavati jih bo treba s prilagojenimi 
pristopi na lokalni, nacionalni ravni ali 
ravni Unije ter z angažiranim 
sodelovanjem pri mednarodnem 
prizadevanju za razvoj rešitev, ki so 
potrebne za zagotovitev trajnostnega 
razvoja na svetovni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

93. Sklepe konference Rio+20 bo treba 
upoštevati pri prednostnih nalogah notranje 
in zunanje politike Unije in držav članic. 
Unija se mora zavzemati tudi za
vzpostavitev političnega foruma na visoki 
ravni, ki bo postopno nadomestil komisijo 
za trajnostni razvoj in spremljal izvajanje 

93. Sklepe konference Rio+20 je treba 
upoštevati pri prednostnih nalogah notranje 
in zunanje politike Unije in držav članic. 
Unija se mora zavzemati tudi za delovanje
političnega foruma na visoki ravni, ki bo 
nadomestil komisijo za trajnostni razvoj in 
spremljal izvajanje sklepov konference 
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sklepov konference Rio+20. Rio+20.

Or. en

Predlog spremembe 468
Dan Jørgensen
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 94

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

94. Veliko prednostnih ciljev iz tega 
programa je mogoče celovito doseči le, če 
se uporabi globalni pristop in zagotovi 
sodelovanje s partnerskimi državami. Zato 
morajo Unija in države članice sodelovati v 
ustreznih mednarodnih, regionalnih in 
dvostranskih postopkih, pri čemer mora 
biti njihovo sodelovanje tesno, 
osredotočeno, enotno in usklajeno. Še 
naprej morajo spodbujati učinkovit, na 
pravilih temelječ okvir za svetovno 
okoljsko politiko, ki ga mora dopolnjevati 
učinkovitejši strateški pristop, pri katerem 
so dvostranski in regionalni politični 
dialogi in sodelovanje ustrezno prilagojeni 
strateškim partnerjem Unije, državam 
kandidatkam in sosednjim državam ter 
državam v razvoju, pri čemer je treba zanje 
zagotoviti zadostna finančna sredstva.

94. Veliko prednostnih ciljev iz tega 
programa je mogoče celovito doseči le, če 
se uporabi globalni pristop in zagotovi 
sodelovanje s partnerskimi državami. Zato 
morajo Unija in države članice sodelovati v 
ustreznih mednarodnih, regionalnih in 
dvostranskih postopkih, kot so dvostranski 
trgovinski sporazumi, pri čemer mora biti 
njihovo sodelovanje tesno, osredotočeno, 
enotno in usklajeno. Še naprej morajo 
spodbujati učinkovit, na pravilih temelječ 
okvir za svetovno okoljsko politiko, ki ga 
mora dopolnjevati učinkovitejši strateški 
pristop, pri katerem so dvostranski in 
regionalni politični dialogi in sodelovanje 
ustrezno prilagojeni strateškim partnerjem 
Unije, državam kandidatkam in sosednjim 
državam ter državam v razvoju, pri čemer 
je treba zanje zagotoviti zadostna finančna 
sredstva.

Or. en

Predlog spremembe 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 94

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

94. Veliko prednostnih ciljev iz tega 
programa je mogoče celovito doseči le, če 
se uporabi globalni pristop in zagotovi 
sodelovanje s partnerskimi državami. Zato 
morajo Unija in države članice sodelovati v 
ustreznih mednarodnih, regionalnih in 
dvostranskih postopkih, pri čemer mora 

94. Veliko prednostnih ciljev iz tega 
programa je mogoče celovito doseči le, če 
se uporabi globalni pristop in zagotovi 
sodelovanje s partnerskimi državami. Zato 
morajo Unija in države članice sodelovati v 
ustreznih mednarodnih, regionalnih in 
dvostranskih postopkih, pri čemer mora 
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biti njihovo sodelovanje tesno, 
osredotočeno, enotno in usklajeno. Še 
naprej morajo spodbujati učinkovit, na 
pravilih temelječ okvir za svetovno 
okoljsko politiko, ki ga mora dopolnjevati 
učinkovitejši strateški pristop, pri katerem 
so dvostranski in regionalni politični 
dialogi in sodelovanje ustrezno prilagojeni 
strateškim partnerjem Unije, državam 
kandidatkam in sosednjim državam ter 
državam v razvoju, pri čemer je treba zanje 
zagotoviti zadostna finančna sredstva.

biti njihovo sodelovanje tesno, 
osredotočeno, enotno in usklajeno. Še 
naprej morajo spodbujati učinkovit, na 
pravilih temelječ okvir za svetovno 
okoljsko politiko, ki ga mora dopolnjevati 
učinkovitejši strateški pristop, pri katerem 
so dvostranski in regionalni politični 
dialogi in sodelovanje ustrezno prilagojeni 
strateškim partnerjem Unije, državam 
kandidatkam in sosednjim državam ter 
državam v razvoju, pri čemer je treba zanje 
zagotoviti zadostna finančna sredstva. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
Črnemu morju.

Or. en

Predlog spremembe 470
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 95

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

95. Časovno obdobje, ki ga zajema ta 
program, se ujema s ključnimi fazami 
mednarodne podnebne politike, politike o 
biotski raznovrstnosti in politike o 
kemikalijah. Da ne bi presegli zgornje meje 
2 °C, je treba svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšati 
za najmanj 50 % glede na ravni iz 
leta 1990. Kljub temu so se pogodbenice 
UNFCCC zavezale, da bodo emisije, ki jih 
je treba zmanjšati do leta 2020, zmanjšale 
le za polovico. Brez odločnejših ukrepov 
na svetovni ravni podnebnih sprememb 
verjetno ne bo mogoče omejiti. Države 
bodo tudi v najboljšem možnem primeru 
zaradi preteklih emisij toplogrednih 
plinov vedno pogosteje izpostavljene 
neizogibnim vplivom podnebnih 
sprememb, zato bodo morale razviti 
strategije za prilagajanje podnebnim 
spremembam. V okviru Durbanske 
platforme za okrepljeno ukrepanje bo do 
leta 2015 predvidoma sklenjen celovit in 
trden sporazum, ki se bo uporabljal za vse 

95. Časovno obdobje, ki ga zajema ta 
program, se ujema s ključnimi fazami 
mednarodne podnebne politike, politike o 
biotski raznovrstnosti in politike o 
kemikalijah. Da ne bi presegli zgornje meje 
2 °C, je treba po ugotovitvah Medvladnega 
foruma za podnebne spremembe svetovne 
emisije toplogrednih plinov do leta 2050 
zmanjšati za najmanj 50 % glede na ravni 
iz leta 1990. Kljub temu so se pogodbenice 
UNFCCC zavezale, da bodo emisije, ki jih 
je treba zmanjšati do leta 2020, zmanjšale 
le za polovico. Brez odločnejših ukrepov 
na svetovni ravni podnebnih sprememb 
verjetno ne bo mogoče ublažiti. Države 
bodo tudi v najboljšem možnem primeru 
vedno pogosteje izpostavljene neizogibnim 
vplivom podnebnih sprememb, zato bodo 
morale razviti strategije za prilagajanje 
podnebnim spremembam. V okviru 
Durbanske platforme za okrepljeno 
ukrepanje bo do leta 2015 predvidoma 
sklenjen celovit in trden sporazum, ki se bo 
uporabljal za vse udeležence, pri čemer se 
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udeležence, pri čemer se bo predvidoma 
začel izvajati leta 2020. EU bo v tem 
postopku še vedno proaktivno sodelovala, 
med drugim pri razpravah o vprašanju, 
kako odpraviti odstopanje med sedanjimi 
zavezami o zmanjšanju emisij, ki so jih 
predložile razvite države in države v 
razvoju, in o ukrepih, ki so potrebni za 
nadaljnje upoštevanje načrta glede emisij, 
združljivega s ciljem omejitve povečanja 
temperature za 2 °C. Nadaljnji ukrepi, ki 
temeljijo na konferenci Rio+20, morajo 
prispevati tudi k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, s tem pa k boju proti
podnebnim spremembam. Poleg tega si 
mora EU prizadevati za partnerstva na 
področju podnebnih sprememb s 
strateškimi partnerji ter takšna partnerstva 
dodatno okrepiti, pri čemer mora sprejeti 
dodatne ukrepe za vključitev okoljskih in 
podnebnih vprašanj v svojo razvojno
politiko.

bo predvidoma začel izvajati leta 2020. EU 
bo v tem postopku še vedno proaktivno 
sodelovala, med drugim pri razpravah o 
vprašanju, kako odpraviti odstopanje med 
sedanjimi zavezami o zmanjšanju emisij, ki 
so jih predložile razvite države in države v 
razvoju, in o ukrepih, ki so potrebni za 
nadaljnje upoštevanje načrta glede emisij, 
združljivega s ciljem omejitve povečanja 
temperature za 2 °C. Nadaljnji ukrepi, ki 
temeljijo na konferenci Rio+20, morajo 
prispevati tudi k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, s tem pa k 
prilagajanju podnebnim spremembam. 
Poleg tega si mora EU prizadevati za 
partnerstva na področju podnebnih 
sprememb s strateškimi partnerji ter takšna 
partnerstva dodatno okrepiti, pri čemer 
mora sprejeti dodatne ukrepe za vključitev 
okoljskih in podnebnih vprašanj v svojo 
zunanjo politiko , zasnovano na 
vzajemnosti in pogojenosti.

Or. it

Predlog spremembe 471
Margrete Auken, Jo Leinen
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 95

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

95. Časovno obdobje, ki ga zajema ta 
program, se ujema s ključnimi fazami 
mednarodne podnebne politike, politike o 
biotski raznovrstnosti in politike o 
kemikalijah. Da ne bi presegli zgornje meje 
2 °C, je treba svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšati 
za najmanj 50 % glede na ravni iz 
leta 1990. Kljub temu so se pogodbenice 
UNFCCC zavezale, da bodo emisije, ki jih 
je treba zmanjšati do leta 2020, zmanjšale 
le za polovico. Brez odločnejših ukrepov 
na svetovni ravni podnebnih sprememb 
verjetno ne bo mogoče omejiti. Države 
bodo tudi v najboljšem možnem primeru 
zaradi preteklih emisij toplogrednih plinov 

95. Časovno obdobje, ki ga zajema ta 
program, se ujema s ključnimi fazami 
mednarodne podnebne politike, politike o 
biotski raznovrstnosti in politike o 
kemikalijah. Da ne bi presegli zgornje meje 
2 °C, je treba svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšati 
za najmanj 50 % glede na ravni iz 
leta 1990. Kljub temu so se pogodbenice 
UNFCCC zavezale, da bodo emisije, ki jih 
je treba zmanjšati do leta 2020, zmanjšale 
le za polovico8. Brez odločnejših ukrepov 
na svetovni ravni podnebnih sprememb 
verjetno ne bo mogoče omejiti. Države 
bodo tudi v najboljšem možnem primeru 
zaradi preteklih emisij toplogrednih plinov 
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vedno pogosteje izpostavljene neizogibnim 
vplivom podnebnih sprememb, zato bodo 
morale razviti strategije za prilagajanje 
podnebnim spremembam. V okviru 
Durbanske platforme za okrepljeno 
ukrepanje bo do leta 2015 predvidoma 
sklenjen celovit in trden sporazum, ki se bo 
uporabljal za vse udeležence, pri čemer se 
bo predvidoma začel izvajati leta 2020. EU 
bo v tem postopku še vedno proaktivno 
sodelovala, med drugim pri razpravah o 
vprašanju, kako odpraviti odstopanje med 
sedanjimi zavezami o zmanjšanju emisij, ki 
so jih predložile razvite države in države v 
razvoju, in o ukrepih, ki so potrebni za 
nadaljnje upoštevanje načrta glede emisij, 
združljivega s ciljem omejitve povečanja 
temperature za 2 °C. Nadaljnji ukrepi, ki 
temeljijo na konferenci Rio+20, morajo 
prispevati tudi k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, s tem pa k boju proti 
podnebnim spremembam. . Poleg tega si 
mora EU prizadevati za partnerstva na 
področju podnebnih sprememb s 
strateškimi partnerji ter takšna partnerstva 
dodatno okrepiti, pri čemer mora sprejeti 
dodatne ukrepe za vključitev okoljskih in 
podnebnih vprašanj v svojo razvojno 
politiko.

vedno pogosteje izpostavljene neizogibnim 
vplivom podnebnih sprememb, zato bodo 
morale razviti strategije za prilagajanje 
podnebnim spremembam. V okviru 
Durbanske platforme za okrepljeno 
ukrepanje bo do leta 2015 predvidoma 
sklenjen celovit in trden sporazum, ki se bo 
uporabljal za vse udeležence, pri čemer se 
bo predvidoma začel izvajati leta 2020. EU 
bo v tem postopku še vedno proaktivno 
sodelovala, med drugim pri razpravah o 
vprašanju, kako odpraviti odstopanje med 
sedanjimi zavezami o zmanjšanju emisij, ki 
so jih predložile razvite države in države v 
razvoju, in o ukrepih, ki so potrebni za 
nadaljnje upoštevanje načrta glede emisij, 
združljivega s ciljem omejitve povečanja 
temperature za 2 °C, pri čemer bo 
upoštevala znanstvene dokaze o tem, da je 
cilj omejitve povečanja temperature za 
1,5 °C potreben za zmanjšanje resnih 
vplivov na najbolj ranljive države. 
Nadaljnji ukrepi, ki temeljijo na konferenci 
Rio+20, morajo prispevati tudi k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, s 
tem pa k boju proti podnebnim 
spremembam. . Poleg tega si mora EU 
prizadevati za partnerstva na področju 
podnebnih sprememb s strateškimi 
partnerji z uresničevanjem zavez glede 
krepitve zmogljivosti, podnebnega 
financiranja in tehnološke podpore ter 
takšna partnerstva dodatno okrepiti, pri 
čemer mora sprejeti dodatne ukrepe za 
vključitev okoljskih in podnebnih vprašanj 
v svojo razvojno politiko. EU bi tudi 
morala opredeliti svoje vire in ustrezen 
delež prispevka k zelenemu podnebnemu 
skladu v okviru zavez UNFCCC.

Or. en

Predlog spremembe 472
Andrés Perelló Rodríguez
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 95
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

95. Časovno obdobje, ki ga zajema ta 
program, se ujema s ključnimi fazami 
mednarodne podnebne politike, politike o 
biotski raznovrstnosti in politike o 
kemikalijah. Da ne bi presegli zgornje meje 
2 °C, je treba svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšati 
za najmanj 50 % glede na ravni iz 
leta 1990. Kljub temu so se pogodbenice 
UNFCCC zavezale, da bodo emisije, ki jih 
je treba zmanjšati do leta 2020, zmanjšale 
le za polovico. Brez odločnejših ukrepov 
na svetovni ravni podnebnih sprememb 
verjetno ne bo mogoče omejiti. Države 
bodo tudi v najboljšem možnem primeru 
zaradi preteklih emisij toplogrednih plinov 
vedno pogosteje izpostavljene neizogibnim 
vplivom podnebnih sprememb, zato bodo 
morale razviti strategije za prilagajanje 
podnebnim spremembam. V okviru 
Durbanske platforme za okrepljeno 
ukrepanje bo do leta 2015 predvidoma 
sklenjen celovit in trden sporazum, ki se bo 
uporabljal za vse udeležence, pri čemer se 
bo predvidoma začel izvajati leta 2020. EU 
bo v tem postopku še vedno proaktivno 
sodelovala, med drugim pri razpravah o 
vprašanju, kako odpraviti odstopanje med 
sedanjimi zavezami o zmanjšanju emisij, ki 
so jih predložile razvite države in države v 
razvoju, in o ukrepih, ki so potrebni za 
nadaljnje upoštevanje načrta glede emisij, 
združljivega s ciljem omejitve povečanja 
temperature za 2 °C. Nadaljnji ukrepi, ki 
temeljijo na konferenci Rio+20, morajo 
prispevati tudi k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, s tem pa k boju proti 
podnebnim spremembam. Poleg tega si 
mora EU prizadevati za partnerstva na 
področju podnebnih sprememb s 
strateškimi partnerji ter takšna partnerstva 
dodatno okrepiti, pri čemer mora sprejeti 
dodatne ukrepe za vključitev okoljskih in 
podnebnih vprašanj v svojo razvojno 
politiko.

95. Časovno obdobje, ki ga zajema ta 
program, se ujema s ključnimi fazami 
mednarodne podnebne politike, politike o 
biotski raznovrstnosti in politike o 
kemikalijah. Da ne bi presegli zgornje meje 
2 °C, je treba svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšati 
za najmanj 50 % glede na ravni iz 
leta 1990. Kljub temu so se pogodbenice 
UNFCCC zavezale, da bodo emisije, ki jih 
je treba zmanjšati do leta 2020, zmanjšale 
le za polovico. Brez odločnejših ukrepov 
na svetovni ravni podnebnih sprememb 
verjetno ne bo mogoče omejiti. Države 
bodo tudi v najboljšem možnem primeru 
zaradi preteklih emisij toplogrednih plinov 
vedno pogosteje izpostavljene neizogibnim 
vplivom podnebnih sprememb, zato bodo 
morale razviti strategije za prilagajanje 
podnebnim spremembam. V okviru 
Durbanske platforme za okrepljeno 
ukrepanje bo do leta 2015 predvidoma 
sklenjen celovit in trden sporazum, ki se bo 
uporabljal za vse udeležence, pri čemer se 
bo predvidoma začel izvajati leta 2020. EU 
bo v tem postopku še vedno proaktivno 
sodelovala, med drugim pri razpravah o 
vprašanju, kako odpraviti odstopanje med 
sedanjimi zavezami o zmanjšanju emisij, ki 
so jih predložile razvite države in države v 
razvoju, in o ukrepih, ki so potrebni za 
nadaljnje upoštevanje načrta glede emisij, 
združljivega s ciljem omejitve povečanja 
temperature za 2 °C. Nadaljnji ukrepi, ki 
temeljijo na konferenci Rio+20, morajo 
prispevati tudi k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, s tem pa k boju proti 
podnebnim spremembam. Poleg tega si 
mora EU prizadevati za partnerstva na 
področju podnebnih sprememb s 
strateškimi partnerji ter takšna partnerstva 
dodatno okrepiti, pri čemer mora sprejeti 
dodatne ukrepe za vključitev okoljskih in 
podnebnih vprašanj v svojo razvojno 
politiko. EU mora prevzeti vodilno vlogo v 
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mednarodnih pogajanjih za spodbujanje 
povezanosti med sistemom EU za 
trgovanje z emisijami in drugimi 
tovrstnimi sistemi, da bi v bližnji 
prihodnosti med državami članicami 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) in glavnimi 
gospodarstvi v vzponu ustvarili svetovni 
trg ogljika.

Or. es

Predlog spremembe 473
Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 96

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

96. Svetovne cilje glede biotske 
raznovrstnosti v skladu s Konvencijo o 
biološki raznovrstnosti je treba izpolniti do 
leta 2020, saj na njih temeljita zaustavitev 
in postopno zmanjšanje izgube biotske 
raznovrstnosti na svetovni ravni. EU bo k 
tem prizadevanjem prispevala ustrezen 
delež, vključno z doseganjem cilja glede 
podvojitve financiranja, povezanega z 
biotsko raznovrstnostjo, za države v 
razvoju do leta 2015 in ohranitve te ravni 
financiranja do leta 2020. V zvezi z 
obvladovanjem tveganj zaradi kemikalij je 
svetovni cilj za leto 2020 že določen. EU 
bo še naprej dejavno in konstruktivno 
sodelovala pri doseganju ciljev teh 
postopkov.

96. Svetovne cilje glede biotske 
raznovrstnosti v skladu s Konvencijo o 
biološki raznovrstnosti je treba izpolniti do 
leta 2020, saj na njih temeljita zaustavitev 
in postopno zmanjšanje izgube biotske 
raznovrstnosti na svetovni ravni. EU bo k 
tem prizadevanjem prispevala ustrezen 
delež, vključno z doseganjem cilja glede 
podvojitve financiranja, povezanega z 
biotsko raznovrstnostjo, za države v 
razvoju do leta 2015 in ohranitve te ravni 
financiranja do leta 2020. EU bo še naprej 
podpirala izvajanje Konvencije ZN o boju 
proti širjenju puščav, zlasti z ukrepi za 
doseganje nevtralnosti na področju 
degradacije zemljišč v skladu z dogovorom 
s konference Rio+20. Prav tako bo 
okrepila prizadevanja za doseganje 
svetovnega cilja za leto 2020 za dobro 
upravljanje kemikalij v njihovem 
celotnem življenjskem ciklu in nevarnih 
odpadkov, utrjena na konferenci Rio+20, 
in za podporo s tem povezanih konvencij. 
EU bo še naprej dejavno in konstruktivno 
sodelovala pri doseganju ciljev teh 
postopkov.

Or. en
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Predlog spremembe 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 96 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

96a. EU bi morala proaktivno sodelovati 
pri mednarodnih pogajanjih o novih in 
nastajajočih vprašanjih, zlasti novih 
konvencijah, dogovorih in presojah, kot 
so pogajanja o izvedbenem dogovoru o 
območjih zunaj nacionalne jurisdikcije v 
okviru Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu in o 
svetovni presoji oceanov.

Or. en

Predlog spremembe 475
Ewald Stadler
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 97

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

97. EU je na področju sklepanja 
večstranskih okoljskih sporazumov 
uspešna, čeprav več držav članic še vedno 
ni ratificiralo ključnih sporazumov. Zato je 
verodostojnost EU v zadevnih pogajanjih 
manjša. Države članice in EU morajo 
zagotoviti pravočasno ratifikacijo vseh 
večstranskih okoljskih sporazumov, ki so 
jih podpisale.

97. EU je na področju sklepanja 
večstranskih okoljskih sporazumov 
uspešna, čeprav več držav članic še vedno 
ni ratificiralo ključnih sporazumov. Zato je 
verodostojnost EU v zadevnih pogajanjih 
manjša. Države članice in EU morajo 
zagotoviti pravočasno ratifikacijo vseh 
večstranskih okoljskih sporazumov, ki so 
jih podpisale, pri tem pa upoštevati, da 
lahko države članice za boj proti 
podnebnim spremembam uporabijo 
različne pristope.

Or. de

Predlog spremembe 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 97 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

97a. EU bi morala še povečati svoj 
prispevek k pobudam, ki olajšajo prehod k 
vključujočemu zelenemu gospodarstvu na 
mednarodni ravni, kot je spodbujanje 
ustreznih pogojev, ki to omogočajo, in 
razvoj tržno zasnovanih instrumentov in 
kazalnikov poleg BDP v skladu s svojo 
notranjo politiko.

Or. en

Predlog spremembe 477
Karin Kadenbach
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 98

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

98. Poleg tega mora EU položaj, ki ga ima 
kot eden od največjih trgov na svetu, 
izkoristiti za spodbujanje politik in 
pristopov, ki zmanjšujejo obremenitev 
svetovnih naravnih virov. To lahko stori s 
spremembo vzorcev porabe in proizvodnje 
ter zagotovitvijo, da trgovinska politika in 
politika notranjega trga prispevata k 
doseganju okoljskih in podnebnih ciljev ter 
spodbujata druge države, da nadgradijo in 
okrepijo okoljske regulativne okvire in 
standarde. EU bo trajnostni razvoj še 
naprej spodbujala z usklajevanjem 
namenskih določb mednarodnih 
trgovinskih sporazumov v pogajanjih in 
izvajanjem takšnih določb, pri čemer mora 
obravnavati druge možnosti politike za 
zmanjšanje vpliva porabe EU na okolje v 
državah nečlanicah EU. Takšna možnost 
politike so na primer dvostranska 
partnerstva za izvrševanje zakonodaje, 
upravljanje in trgovanje na področju 
gozdov (FLEGT), s katerimi se določi 
okvir, ki zagotavlja, da lahko na trg EU 
vstopi le les iz zakonitih virov v 
partnerskih državah.

98. Poleg tega mora EU položaj, ki ga ima 
kot eden od največjih trgov na svetu, 
izkoristiti za spodbujanje politik in 
pristopov, ki zmanjšujejo obremenitev 
svetovnih naravnih virov. To pa se lahko
doseže le s spremembo vzorcev porabe in 
proizvodnje ter zagotovitvijo, da 
trgovinska politika in politika notranjega 
trga prispevata k doseganju okoljskih in 
podnebnih ciljev ter spodbujata druge 
države, da nadgradijo in okrepijo okoljske 
regulativne okvire in standarde. EU bo 
trajnostni razvoj še naprej spodbujala z 
usklajevanjem namenskih določb 
mednarodnih trgovinskih sporazumov v 
pogajanjih in izvajanjem takšnih določb, 
pri čemer mora obravnavati druge 
možnosti politike za zmanjšanje vpliva 
porabe EU na okolje v državah nečlanicah 
EU. Dvostranska partnerstva za izvrševanje 
zakonodaje, upravljanje in trgovanje na 
področju gozdov (FLEGT) se še naprej 
razvijajo in širijo na druge proizvode.



PE508.029v01-00 40/54 AM\931429SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 478
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 98

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

98. Poleg tega mora EU položaj, ki ga ima 
kot eden od največjih trgov na svetu, 
izkoristiti za spodbujanje politik in 
pristopov, ki zmanjšujejo obremenitev 
svetovnih naravnih virov. To lahko stori s 
spremembo vzorcev porabe in proizvodnje 
ter zagotovitvijo, da trgovinska politika in 
politika notranjega trga prispevata k 
doseganju okoljskih in podnebnih ciljev ter 
spodbujata druge države, da nadgradijo in 
okrepijo okoljske regulativne okvire in 
standarde. EU bo trajnostni razvoj še 
naprej spodbujala z usklajevanjem 
namenskih določb mednarodnih 
trgovinskih sporazumov v pogajanjih in 
izvajanjem takšnih določb, pri čemer mora 
obravnavati druge možnosti politike za 
zmanjšanje vpliva porabe EU na okolje v 
državah nečlanicah EU. Takšna možnost 
politike so na primer dvostranska 
partnerstva za izvrševanje zakonodaje, 
upravljanje in trgovanje na področju 
gozdov (FLEGT), s katerimi se določi 
okvir, ki zagotavlja, da lahko na trg EU 
vstopi le les iz zakonitih virov v 
partnerskih državah.

98. Poleg tega mora EU položaj, ki ga ima 
kot eden od največjih trgov na svetu, 
izkoristiti za spodbujanje politik in 
pristopov, ki zmanjšujejo obremenitev 
svetovnih naravnih virov. To lahko stori s 
spremembo vzorcev porabe in proizvodnje 
ter zagotovitvijo, da trgovinska politika in 
politika notranjega trga prispevata k 
doseganju okoljskih in podnebnih ciljev ter 
na podlagi vzajemnosti predvidita 
klavzule, da bi druge države nadgradile in 
okrepile regulativne okvire in standarde na 
področju okolja in boja proti okoljskemu 
dampingu . EU bo trajnostni razvoj še 
naprej spodbujala z usklajevanjem 
namenskih določb mednarodnih 
trgovinskih sporazumov v pogajanjih in 
izvajanjem takšnih določb, pri čemer mora 
obravnavati druge možnosti politike za 
zmanjšanje vpliva porabe EU na okolje v 
državah nečlanicah EU. Takšna možnost 
politike so na primer dvostranska 
partnerstva za izvrševanje zakonodaje, 
upravljanje in trgovanje na področju 
gozdov (FLEGT), s katerimi se določi 
okvir, ki zagotavlja, da lahko na trg EU 
vstopi le les iz zakonitih virov v 
partnerskih državah.

Or. it

Predlog spremembe 479
Dan Jørgensen
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 98

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

98. Poleg tega mora EU položaj, ki ga ima 98. Poleg tega mora EU položaj, ki ga ima 
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kot eden od največjih trgov na svetu, 
izkoristiti za spodbujanje politik in 
pristopov, ki zmanjšujejo obremenitev 
svetovnih naravnih virov. To lahko stori s 
spremembo vzorcev porabe in proizvodnje 
ter zagotovitvijo, da trgovinska politika in 
politika notranjega trga prispevata k 
doseganju okoljskih in podnebnih ciljev ter 
spodbujata druge države, da nadgradijo in 
okrepijo okoljske regulativne okvire in 
standarde. EU bo trajnostni razvoj še 
naprej spodbujala z usklajevanjem 
namenskih določb mednarodnih 
trgovinskih sporazumov v pogajanjih in 
izvajanjem takšnih določb, pri čemer mora 
obravnavati druge možnosti politike za 
zmanjšanje vpliva porabe EU na okolje v 
državah nečlanicah EU. Takšna možnost 
politike so na primer dvostranska 
partnerstva za izvrševanje zakonodaje, 
upravljanje in trgovanje na področju 
gozdov (FLEGT), s katerimi se določi 
okvir, ki zagotavlja, da lahko na trg EU 
vstopi le les iz zakonitih virov v 
partnerskih državah.

kot eden od največjih trgov na svetu, 
izkoristiti za spodbujanje politik in 
pristopov, ki zmanjšujejo obremenitev 
svetovnih naravnih virov. To lahko stori s 
spremembo vzorcev porabe in proizvodnje 
ter zagotovitvijo, da trgovinska politika in 
politika notranjega trga prispevata k 
doseganju okoljskih in podnebnih ciljev ter 
spodbujata druge države, da nadgradijo in 
okrepijo okoljske regulativne okvire in 
standarde. EU bo trajnostni razvoj še 
naprej spodbujala z usklajevanjem 
namenskih določb mednarodnih in 
dvostranskih trgovinskih sporazumov v 
pogajanjih in izvajanjem takšnih določb, 
pri čemer mora obravnavati druge 
možnosti politike za zmanjšanje vpliva 
porabe EU na okolje v državah nečlanicah 
EU. Liberalizacija trgovine ne bi smela 
negativno vplivati na okolje tretjih držav 
in ovirati obstoječih okoljskih standardov 
ali politik, vzpostavljenih za zaščito 
habitatov in rastlinstva in živalstva.
Takšna možnost politike so na primer 
dvostranska partnerstva za izvrševanje 
zakonodaje, upravljanje in trgovanje na 
področju gozdov (FLEGT), s katerimi se 
določi okvir, ki zagotavlja, da lahko na trg 
EU vstopi le les iz zakonitih virov v 
partnerskih državah.

Or. en

Predlog spremembe 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 98

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

98. Poleg tega mora EU položaj, ki ga ima 
kot eden od največjih trgov na svetu, 
izkoristiti za spodbujanje politik in 
pristopov, ki zmanjšujejo obremenitev 
svetovnih naravnih virov. To lahko stori s 
spremembo vzorcev porabe in proizvodnje 
ter zagotovitvijo, da trgovinska politika in 
politika notranjega trga prispevata k 

98. Poleg tega mora EU položaj, ki ga ima 
kot eden od največjih trgov na svetu, 
izkoristiti za spodbujanje politik in 
pristopov, ki zmanjšujejo obremenitev 
svetovnih naravnih virov. To lahko stori s 
spremembo vzorcev porabe in proizvodnje 
ter zagotovitvijo, da trgovinska politika in 
politika notranjega trga prispevata k 
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doseganju okoljskih in podnebnih ciljev ter 
spodbujata druge države, da nadgradijo in 
okrepijo okoljske regulativne okvire in 
standarde. EU bo trajnostni razvoj še 
naprej spodbujala z usklajevanjem 
namenskih določb mednarodnih 
trgovinskih sporazumov v pogajanjih in 
izvajanjem takšnih določb, pri čemer mora 
obravnavati druge možnosti politike za 
zmanjšanje vpliva porabe EU na okolje v 
državah nečlanicah EU. Takšna možnost 
politike so na primer dvostranska 
partnerstva za izvrševanje zakonodaje, 
upravljanje in trgovanje na področju 
gozdov (FLEGT), s katerimi se določi 
okvir, ki zagotavlja, da lahko na trg EU 
vstopi le les iz zakonitih virov v 
partnerskih državah.

doseganju okoljskih in podnebnih ciljev ter 
spodbujata druge države, da nadgradijo in 
okrepijo okoljske regulativne okvire in 
standarde. EU bo trajnostni razvoj še 
naprej spodbujala z usklajevanjem 
namenskih določb mednarodnih 
trgovinskih sporazumov v pogajanjih in 
izvajanjem takšnih določb, pri čemer mora 
obravnavati druge možnosti politike za 
zmanjšanje vpliva porabe EU na okolje v 
državah nečlanicah EU. Takšna možnost 
politike so na primer dvostranska 
partnerstva za izvrševanje zakonodaje, 
upravljanje in trgovanje na področju 
gozdov (FLEGT), s katerimi se določi 
okvir, ki zagotavlja, da lahko na trg EU 
vstopi le les iz zakonitih virov v 
partnerskih državah. Preučile se bodo tudi 
druge možnosti politike za zmanjšanje 
vpliva porabe EU na okolje na svetovni 
ravni.

Or. en

Predlog spremembe 481
Eija-Riitta Korhola
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 99

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

99. EU mora še naprej spodbujati okoljsko 
odgovorne poslovne prakse. Z novimi 
obveznostmi iz pobude EU o odgovornem 
ravnanju podjetij, v skladu s katerimi 
morajo podjetja na področju ekstraktivne 
industrije in izkoriščanja prvotnih gozdov, 
ki kotirajo na borzi, in takšna velika 
podjetja, ki ne kotirajo na borzi, poročati 
o plačilih vladi, se bosta povečali 
preglednost in odgovornost glede načina 
izkoriščanja naravnih virov. EU mora kot 
glavna ponudnica naravnih dobrin in 
storitev spodbujati svetovne okolju 
prijazne standarde, prosto trgovino z 
naravnimi dobrinami in storitvami, 
nadaljnjo uporabo okolju in podnebju 
prijazne tehnologije, varstvo naložb in 

99. EU mora še naprej spodbujati okoljsko 
odgovorne poslovne prakse. EU mora kot 
glavna ponudnica naravnih dobrin in 
storitev spodbujati svetovne okolju 
prijazne standarde, prosto trgovino z 
naravnimi dobrinami in storitvami, 
nadaljnjo uporabo okolju in podnebju 
prijazne tehnologije, varstvo naložb in 
pravic intelektualne lastnine ter 
mednarodno izmenjavo najboljše prakse.
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pravic intelektualne lastnine ter 
mednarodno izmenjavo najboljše prakse.

Or. en

Obrazložitev

Industrije, ki temeljijo na gozdarstvu, uporabljajo trajnostno obnovljive gozdne vire in zanje 
že velja obveznost poročanja v skladu z drugo zakonodajo ter na podlagi prostovoljnih 
sistemov preverjanj, ki jih izvaja tretja oseba.

Predlog spremembe 482
Dan Jørgensen
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 99 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

99a. Velike količine zalog zastarelih 
pesticidov in drugih zastarelih kemikalij 
ogrožajo države članice EU, države 
evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva in Rusko federacijo. Ta 
grožnja je bila delno odpravljena z 
nacionalnimi programi čiščenja, npr. v 
baltskih državah in na Poljskem, vseeno 
pa druge grožnje ostajajo. V državah 
evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva in Ruski federaciji velike 
količine teh snovi predstavljajo morebitno 
okoljsko katastrofo za državljane in 
potrošnike uvožene hrane v EU. 
Vzpostaviti je treba strategijo 
preprečevanja škandalov v zvezi s hrano 
(kot v primeru Nitrofen v Nemčiji) in 
gospodarske škode s celovitim 
regionalnim programom čiščenja v 
državah članicah EU in državah 
evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva ter Ruski federaciji. 

Or. en

Predlog spremembe 483
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

100. Da se poveča učinkovitost EU pri 
spopadanju z regionalnimi in svetovnimi 
okoljskimi in podnebnimi izzivi, bo s 
programom do leta 2020 zagotovljeno
naslednje:

100. Da se poveča učinkovitost EU pri 
spopadanju z regionalnimi in svetovnimi 
okoljskimi in podnebnimi izzivi, bi bilo 
treba s programom do leta 2020 zagotoviti
naslednje:

Or. it

Predlog spremembe 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 1 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sklepi konference Rio+20 se celovito 
vključijo v zunanjo politiko EU, pri čemer 
EU uspešno prispeva k svetovnemu 
prizadevanju za izvajanje dogovorjenih 
zavez, vključno z zavezami iz konvencij iz 
Ria;

(a) sklepi konference Rio+20 se celovito 
vključijo v notrajno in zunanjo politiko 
EU, pri čemer EU uspešno prispeva k 
svetovnemu prizadevanju za izvajanje 
dogovorjenih zavez, vključno z zavezami 
iz konvencij iz Ria;

Or. en

Predlog spremembe 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – odstavek 100 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) EU še naprej krepi svoje pobude za 
lažji prehod k vključujočemu zelenemu 
gospodarstvu na svetovni ravni v okviru 
trajnostnega razvoja in izkoreninjenja 
revščine ter pomembno vpliva na 
mednarodna prizadevanja za doseganje 
tega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prizadevanje za sprejetje ciljev 
trajnostnega razvoja, ki: a) obravnavajo 
prednostna področja vključujočega 
zelenega gospodarstva, širše cilje 
trajnostnega razvoja, kot so energija, voda, 
prehranska varnost, oceani ter trajnostna 
poraba in proizvodnja, ter medsektorska 
vprašanja, kot so pravičnost, socialna 
vključenost, dostojno delo, pravna država 
in dobro upravljanje; b) se splošno 
uporabljajo ter zajemajo vsa tri področja 
trajnostnega razvoja; c) so ocenjeni in 
dopolnjeni s cilji in kazalniki ter d) so 
usklajeni in vključeni v okvir razvoja po 
letu 2015 ter podpirajo podnebne ukrepe;

(a) prizadevanje za sprejetje ciljev 
trajnostnega razvoja, ki: a) obravnavajo 
prednostna področja vključujočega 
zelenega gospodarstva, širše cilje 
trajnostnega razvoja, kot so energija, voda, 
prehranska varnost, oceani ter trajnostna 
poraba in proizvodnja, ter medsektorska 
vprašanja, kot so pravičnost, socialna 
vključenost, dostojno delo, pravna država 
in dobro upravljanje; b) se splošno 
uporabljajo ter zajemajo vsa tri področja 
trajnostnega razvoja; c) so ocenjeni in 
dopolnjeni s cilji in kazalniki, pri čemer 
upoštevajo različne nacionalne okoliščine,
ter d) so usklajeni in vključeni v okvir 
razvoja po letu 2015, e) so usklajeni z 
obstoječimi in bodočimi mednarodno 
dogovorjenimi cilji, kot so cilji glede 
biotske raznovrstnosti, podnebnih 
sprememb, minimalne ravni socialne 
zaščite in drugi;

Or. en

Predlog spremembe 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prizadevanje za sprejetje ciljev 
trajnostnega razvoja, ki: a) obravnavajo 
prednostna področja vključujočega 
zelenega gospodarstva, širše cilje 
trajnostnega razvoja, kot so energija, voda, 
prehranska varnost, oceani ter trajnostna 
poraba in proizvodnja, ter medsektorska 
vprašanja, kot so pravičnost, socialna 
vključenost, dostojno delo, pravna država 
in dobro upravljanje; b) se splošno 
uporabljajo ter zajemajo vsa tri področja 
trajnostnega razvoja; c) so ocenjeni in 
dopolnjeni s cilji in kazalniki ter d) so 
usklajeni in vključeni v okvir razvoja po 

(a) prizadevanje za sprejetje ciljev 
trajnostnega razvoja, ki: a) obravnavajo 
prednostna področja vključujočega 
zelenega gospodarstva, širše cilje 
trajnostnega razvoja, kot so energija, voda, 
prehranska varnost, oceani ter trajnostna 
poraba in proizvodnja, ter medsektorska 
vprašanja, kot so pravičnost, socialna 
vključenost, dostojno delo, pravna država 
in dobro upravljanje; b) se splošno 
uporabljajo ter zajemajo vsa tri področja 
trajnostnega razvoja; c) so ocenjeni in 
dopolnjeni s cilji in kazalniki ter d) so 
usklajeni in vključeni v okvir razvoja po 
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letu 2015 ter podpirajo podnebne ukrepe; letu 2015 ter usklajeni z drugimi 
mednarodnimi zavezami, kot so zaveze 
glede podnebnih sprememb in biotske 
raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 488
Dan Jørgensen
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prizadevanje za sprejetje ciljev 
trajnostnega razvoja, ki: a) obravnavajo 
prednostna področja vključujočega 
zelenega gospodarstva, širše cilje 
trajnostnega razvoja, kot so energija, voda, 
prehranska varnost, oceani ter trajnostna 
poraba in proizvodnja, ter medsektorska 
vprašanja, kot so pravičnost, socialna 
vključenost, dostojno delo, pravna država 
in dobro upravljanje; b) se splošno 
uporabljajo ter zajemajo vsa tri področja 
trajnostnega razvoja; c) so ocenjeni in 
dopolnjeni s cilji in kazalniki ter d) so 
usklajeni in vključeni v okvir razvoja po 
letu 2015 ter podpirajo podnebne ukrepe;

(a) prizadevanje za sprejetje ciljev 
trajnostnega razvoja, ki: a) obravnavajo 
prednostna področja vključujočega 
zelenega gospodarstva, širše cilje 
trajnostnega razvoja, kot so energija, voda, 
prehranska varnost, oceani ter trajnostna 
poraba in proizvodnja, vključno z dobrim 
počutjem živali, ter medsektorska 
vprašanja, kot so pravičnost, socialna 
vključenost, dostojno delo, pravna država 
in dobro upravljanje; b) se splošno 
uporabljajo ter zajemajo vsa tri področja 
trajnostnega razvoja; c) so ocenjeni in 
dopolnjeni s cilji in kazalniki ter d) so 
usklajeni in vključeni v okvir razvoja po 
letu 2015 ter podpirajo podnebne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prizadevanje za učinkovitejšo strukturo 
za trajnostni razvoj znotraj Združenih 
narodov z okrepitvijo UNEP v skladu s 
sklepi konference Rio+20 ter nadaljnje 
prizadevanje, da UNEP postane agencija
Združenih narodov, in podpora stalnim 
prizadevanjem za okrepitev sinergij med 

(b) prizadevanje za učinkovitejšo strukturo 
za trajnostni razvoj znotraj Združenih 
narodov, zlasti njegove okoljske 
razsežnosti, z: (a) nadaljnjo krepitvijo 
programa za okolje Združenih narodov v 
skladu s sklepi konference Rio+20 na 
podlagi sklepa upravnega odbora tega 
programa o ustanovitvi skupščine ZN za 
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večstranskimi okoljskimi sporazumi; okolje ter nadaljnje prizadevanje, da UNEP 
postane specializirana agencija; (b) 
podporo stalnim prizadevanjem za 
okrepitev sinergij med večstranskimi 
okoljskimi sporazumi, zlasti grozdov na 
področju kemikalij in odpadkov ter 
biotske raznovrstnosti; ter c) prispevanjem 
k zagotovitvi vplivne vloge pri 
zagovarjanju okolja pri delu političnega 
foruma na visoki ravniv za trajnostni 
razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 490
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prizadevanje za učinkovitejšo strukturo 
za trajnostni razvoj znotraj Združenih 
narodov z okrepitvijo UNEP v skladu s 
sklepi konference Rio+20 ter nadaljnje 
prizadevanje, da UNEP postane agencija 
Združenih narodov, in podpora stalnim 
prizadevanjem za okrepitev sinergij med 
večstranskimi okoljskimi sporazumi;

(b) prizadevanje za učinkovitejšo strukturo 
za trajnostni razvoj znotraj Združenih 
narodov z okrepitvijo UNEP v skladu s 
sklepi konference Rio+20 in podpora 
stalnim prizadevanjem za okrepitev 
sinergij med večstranskimi okoljskimi 
sporazumi;

Or. it

Predlog spremembe 491
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 – točk c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) povečanje vpliva različnih virov 
financiranja, vključno z obdavčitvijo in 
uporabo domačih virov, zasebnimi 
naložbami, novimi in inovativnimi viri, ter 
določitev možnosti za uporabo razvojne 
pomoči, da se zagotovi finančni vzvod za 
navedene druge vire financiranja, v okviru 
strategije za financiranje trajnostnega 
razvoja, določene v Riu, in lastne politike 

(c) povečanje vpliva različnih virov 
financiranja, vključno z obdavčitvijo in 
sprostitvijo domačih virov, zasebnimi 
naložbami, novimi in inovativnimi viri, ter 
določitev možnosti za uporabo razvojne 
pomoči, da se zagotovi finančni vzvod za 
navedene druge vire financiranja, v okviru 
strategije za financiranje trajnostnega 
razvoja, določene v Riu, in lastne politike 
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EU, vključno z mednarodnimi zavezami o 
financiranju vprašanj, povezanih s 
podnebjem in biotsko raznovrstnostjo;

EU, vključno z mednarodnimi zavezami o 
financiranju vprašanj, povezanih s 
podnebjem in biotsko raznovrstnostjo;

Or. it

Predlog spremembe 492
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) bolj strateško usmerjeno sodelovanje s 
partnerskimi državami. To pomeni, da 
mora biti sodelovanje: 1) s strateškimi 
partnerji namenjeno zlasti spodbujanju 
najboljše prakse na področju domače 
okoljske politike in zakonodaje ter 
konvergenci v okviru večstranskih 
pogajanj na področju okolja; 2) z državami, 
vključenimi v evropsko sosedsko politiko, 
namenjeno zlasti postopnemu približevanju 
ključni okoljski in podnebni politiki ter 
zakonodaji EU in okrepitvi sodelovanja za 
obravnavanje regionalnih okoljskih in 
podnebnih izzivov; 3) z državami v razvoju 
namenjeno zlasti podpori njihovim 
prizadevanjem na področju varstva okolja, 
boja proti podnebnim spremembam in 
zmanjšanja naravnih nesreč ter 
izpolnjevanju mednarodnih okoljskih 
zavez, kar prispeva k zmanjšanju revščine 
in trajnostnemu razvoju;

(d) bolj strateško usmerjeno sodelovanje s 
partnerskimi državami. To pomeni, da 
mora biti sodelovanje: 1) s strateškimi 
partnerji namenjeno zlasti spodbujanju 
najboljše prakse na področju domače 
okoljske politike in zakonodaje ter 
konvergenci v okviru večstranskih 
pogajanj na področju okolja; 2) z državami, 
vključenimi v evropsko sosedsko politiko, 
namenjeno zlasti postopnemu približevanju 
ključni okoljski in podnebni politiki ter 
zakonodaji EU in okrepitvi sodelovanja za 
obravnavanje regionalnih okoljskih in 
podnebnih izzivov; 3) z državami v razvoju 
namenjeno zlasti podpori njihovim 
prizadevanjem na področju varstva okolja, 
prilagajanja podnebnim spremembam in 
zmanjšanja naravnih nesreč ter 
izpolnjevanju mednarodnih okoljskih 
zavez, kar prispeva k zmanjšanju revščine 
in trajnostnemu razvoju;

Or. it

Predlog spremembe 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) bolj strateško usmerjeno sodelovanje s 
partnerskimi državami. To pomeni, da 
mora biti sodelovanje: 1) s strateškimi 
partnerji namenjeno zlasti spodbujanju 

(d) bolj strateško usmerjeno sodelovanje s 
partnerskimi državami, ki vključuje 
pravočasno obveščanje o stališču in ciljih 
EU pred mednarodnimi konferencami. To 
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najboljše prakse na področju domače 
okoljske politike in zakonodaje ter 
konvergenci v okviru večstranskih 
pogajanj na področju okolja; 2) z državami, 
vključenimi v evropsko sosedsko politiko, 
namenjeno zlasti postopnemu približevanju 
ključni okoljski in podnebni politiki ter 
zakonodaji EU in okrepitvi sodelovanja za 
obravnavanje regionalnih okoljskih in 
podnebnih izzivov; 3) z državami v razvoju 
namenjeno zlasti podpori njihovim 
prizadevanjem na področju varstva okolja, 
boja proti podnebnim spremembam in 
zmanjšanja naravnih nesreč ter 
izpolnjevanju mednarodnih okoljskih 
zavez, kar prispeva k zmanjšanju revščine 
in trajnostnemu razvoju;

pomeni, da mora biti sodelovanje: 1) s 
strateškimi partnerji namenjeno zlasti 
spodbujanju najboljše prakse na področju 
domače okoljske politike in zakonodaje ter 
konvergenci v okviru večstranskih 
pogajanj na področju okolja; 2) z državami, 
vključenimi v evropsko sosedsko politiko, 
namenjeno zlasti postopnemu približevanju 
ključni okoljski in podnebni politiki ter 
zakonodaji EU in okrepitvi sodelovanja za 
obravnavanje regionalnih okoljskih in 
podnebnih izzivov; 3) z državami v razvoju 
namenjeno zlasti podpori njihovim 
prizadevanjem na področju varstva okolja, 
boja proti podnebnim spremembam in 
zmanjšanja naravnih nesreč ter 
izpolnjevanju mednarodnih okoljskih 
zavez, kar prispeva k zmanjšanju revščine 
in trajnostnemu razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 494
Jean-Pierre Audy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) bolj strateško usmerjeno sodelovanje s 
partnerskimi državami. To pomeni, da 
mora biti sodelovanje: s strateškimi 
partnerji namenjeno zlasti spodbujanju 
najboljše prakse na področju domače 
okoljske politike in zakonodaje ter 
konvergenci v okviru večstranskih 
pogajanj na področju okolja; z državami, 
vključenimi v evropsko sosedsko politiko, 
namenjeno zlasti postopnemu približevanju 
ključni okoljski in podnebni politiki ter 
zakonodaji EU in okrepitvi sodelovanja za 
obravnavanje regionalnih okoljskih in 
podnebnih izzivov; z državami v razvoju 
namenjeno zlasti podpori njihovim 
prizadevanjem na področju varstva okolja, 
boja proti podnebnim spremembam in 
zmanjšanja naravnih nesreč ter 
izpolnjevanju mednarodnih okoljskih 

(d) bolj strateško usmerjeno sodelovanje s 
partnerskimi državami. To pomeni, da 
mora biti sodelovanje: s strateškimi 
partnerji namenjeno zlasti spodbujanju 
najboljše prakse na področju domače 
okoljske politike in zakonodaje ter 
konvergenci v okviru večstranskih 
pogajanj na področju okolja; z državami, 
vključenimi v evropsko sosedsko politiko, 
namenjeno zlasti postopnemu približevanju 
ključni okoljski in podnebni politiki ter 
zakonodaji EU in okrepitvi sodelovanja za 
obravnavanje regionalnih okoljskih in 
podnebnih izzivov; z državami v razvoju 
namenjeno zlasti podpori njihovim 
prizadevanjem na področju varstva okolja, 
boja proti podnebnim spremembam in 
zmanjšanja naravnih nesreč ter 
izpolnjevanju mednarodnih okoljskih 
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zavez, kar prispeva k zmanjšanju revščine 
in trajnostnemu razvoju;

zavez, kar prispeva k zmanjšanju revščine 
in trajnostnemu razvoju; zagotovitev 
upoštevanja načela vzajemnosti v 
trgovinskih odnosih, zlasti pri 
dvostranskih trgovinskih sporazumih;

Or. fr

Predlog spremembe 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) bolj usklajeno, proaktivno in učinkovito 
sodelovanje v večstranskih postopkih v 
zvezi z okoljem, vključno z UNFCCC, 
Konvencijo o biološki raznovrstnosti in s 
kemikalijami povezanimi konvencijami, in 
drugih pomembnih forumih, kot sta 
Mednarodna organizacija za civilno 
letalstvo in Mednarodna pomorska 
organizacija, da se zagotovi izpolnjevanje 
zavez za leto 2020 na ravni EU in svetovni 
ravni ter sprejme dogovor o mednarodnih 
ukrepih, ki jih je treba sprejeti po 
letu 2020;

(e) bolj usklajeno, proaktivno in učinkovito 
sodelovanje v večstranskih postopkih v 
zvezi z okoljem, vključno z UNFCCC, 
Konvencijo o biološki raznovrstnosti in s 
kemikalijami povezanimi konvencijami, in 
drugih pomembnih forumih, kot sta 
Mednarodna organizacija za civilno 
letalstvo in Mednarodna pomorska 
organizacija, da se zagotovi izpolnjevanje 
zavez za leto 2020 na ravni EU in svetovni 
ravni ter sprejme dogovor o mednarodnih 
ukrepih, ki jih je treba sprejeti po 
letu 2020, in okrepljena prizadevanja za 
izvajanje vseh ključnih večstranskih 
okoljskih sporazumov pred letom 2020;

Or. en

Predlog spremembe 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) bolj usklajeno, proaktivno in učinkovito 
sodelovanje v večstranskih postopkih v 
zvezi z okoljem, vključno z UNFCCC, 
Konvencijo o biološki raznovrstnosti in s 
kemikalijami povezanimi konvencijami, in 
drugih pomembnih forumih, kot sta 
Mednarodna organizacija za civilno 
letalstvo in Mednarodna pomorska 

(e) bolj usklajeno, proaktivno in učinkovito 
sodelovanje v večstranskih postopkih v 
zvezi z okoljem, vključno z UNFCCC, 
Konvencijo o biološki raznovrstnosti, 
Konvencijo o mednarodni trgovini z 
ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami, Mednarodno 
konvencijo o ureditvi kitolova in s 
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organizacija, da se zagotovi izpolnjevanje 
zavez za leto 2020 na ravni EU in svetovni 
ravni ter sprejme dogovor o mednarodnih 
ukrepih, ki jih je treba sprejeti po 
letu 2020;

kemikalijami povezanimi konvencijami, in 
drugih pomembnih forumih, kot sta 
Mednarodna organizacija za civilno 
letalstvo in Mednarodna pomorska 
organizacija, da se zagotovi izpolnjevanje 
zavez za leto 2020 na ravni EU in svetovni 
ravni ter sprejme dogovor o mednarodnih 
ukrepih, ki jih je treba sprejeti po 
letu 2020;

Or. en

Predlog spremembe 497
Giancarlo Scottà
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ratifikacija vseh ključnih večstranskih 
okoljskih sporazumov še pred letom 2020;

(f) ratifikacija vseh ključnih večstranskih 
okoljskih sporazumov;

Or. it

Predlog spremembe 498
Jean-Pierre Audy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ratifikacija vseh ključnih večstranskih 
okoljskih sporazumov še pred letom 2020;

(f) ratifikacija vseh ključnih večstranskih 
okoljskih sporazumov še pred letom 2020
pod pogojem, da ne vplivajo preveč 
negativno na evropsko konkurenčnost;

Or. fr

Predlog spremembe 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 - točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) presoja vpliva porabe hrane in drugih 
dobrin v EU na okolje v svetovnem okviru 
in ocena morebitnih s tem povezanih 

(g) presoja vpliva porabe hrane in drugih 
dobrin v EU na okolje v svetovnem okviru 
in ocena morebitnih s tem povezanih 
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odzivov. odzivov in izvajanje potrebnih ukrepov za 
reševanje vprašanj, ki izhajajo iz 
zaključkov teh presoj.

Or. en

Predlog spremembe 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 100 – pododstavek 2 – točka g – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) podpora izvajanju in nadaljnjemu 
razvijanju sistemov trgovanja z emisijami 
po svetu in omogočanje njihovega 
medregionalnega povezovanja.

Or. en

Obrazložitev

Razvijanje in povezovanje regionalnih sistemov trgovanja z emisijami bosta pripomogla k 
prizadevanjem za zmanjšanje podnebnih sprememb in okolju prijaznih inovacij, obenem pa 
zagotovila bolj stabilno ceno CO2 in tako omogočila enake konkurenčne pogoje na 
mednarodni ravni in podprla sodelovanje na podorčju podnebnih sprememb na svetovni 
ravni.

Predlog spremembe 501
Erik Bánki
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 101

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

101. Komisija bo zagotovila, da se 
izvajanje programa spremlja v rednem 
postopku spremljanja v okviru strategije 
Evropa 2020. Ocena programa bo izvedena 
pred letom 2020, pri čemer bo temeljila 
zlasti na poročilu Evropske agencije za 
okolje o stanju okolja.

101. Vzpostaviti bi bilo treba splošno 
metodo spremljanja napredka pri 
doseganju 9 prednostnih ciljev, vključno z 
mejniki in stalnim spremljanjem v 
celotnem obdobju izvajanja programa. 
Poleg tega bo Komisija zagotovila, da se 
izvajanje programa spremlja v rednem 
postopku spremljanja v okviru strategije 
Evropa 2020. Ocena programa bo izvedena 
pred letom 2020, pri čemer bo temeljila 
zlasti na poročilu Evropske agencije za 
okolje o stanju okolja.
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Or. en

Predlog spremembe 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 101

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

101. Komisija bo zagotovila, da se 
izvajanje programa spremlja v rednem 
postopku spremljanja v okviru strategije 
Evropa 2020. Ocena programa bo izvedena 
pred letom 2020, pri čemer bo temeljila 
zlasti na poročilu Evropske agencije za 
okolje o stanju okolja.

101. Komisija bo zagotovila, da se 
izvajanje programa spremlja v rednem 
postopku spremljanja v okviru strategije 
Evropa 2020. Ocena programa bo izvedena 
pred letom 2020, pri čemer bo temeljila 
zlasti na poročilu Evropske agencije za 
okolje o stanju okolja. Komisija bo vsaki 
dve leti poročala Parlamentu o napredku 
okoljskega akcijskega programa.

Or. en

Obrazložitev

Parlamentu bi bilo treba predložiti poročila o napredku vsaki dve leti, da bi zagotovili 
učinkovito izvajanje okoljskega akcijskega programa.

Predlog spremembe 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 102

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

102. Za spremljanje napredka pri 
izpolnjevanju prednostnih ciljev se med 
drugim uporabljajo kazalniki, ki jih 
uporablja Evropska agencija za okolje pri 
spremljanju stanja okolja, in kazalniki za 
spremljanje izvajanja obstoječih ciljev in 
veljavne zakonodaje na področju okolja in 
podnebja, vključno s podnebnimi in 
energetskimi cilji, cilji glede biotske 
raznovrstnosti in temeljnimi cilji glede 
učinkovite rabe virov. Dodatni kazalniki za 
merjenje splošnega napredka pri doseganju 
z viri gospodarnega evropskega 
gospodarstva in družbe ter njegovega 
prispevka k blaginji in dobremu počutju 

102. Za spremljanje napredka pri 
izpolnjevanju prednostnih ciljev se med 
drugim uporabljajo kazalniki, ki jih 
uporablja Evropska agencija za okolje pri 
spremljanju stanja okolja, in kazalniki za 
spremljanje izvajanja obstoječih ciljev in 
veljavne zakonodaje na področju okolja in 
podnebja, vključno s podnebnimi in 
energetskimi cilji, cilji glede biotske 
raznovrstnosti in predlaganimi temeljnimi 
cilji glede učinkovite rabe virov. Dodatni 
kazalniki za merjenje splošnega napredka 
pri doseganju z viri gospodarnega 
evropskega gospodarstva in družbe ter 
njegovega prispevka k blaginji in dobremu 
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bodo razviti v sodelovanju z 
zainteresiranimi stranmi v okviru načrta za 
Evropo, gospodarno z viri.

počutju bodo razviti v sodelovanju z 
zainteresiranimi stranmi v okviru načrta za 
Evropo, gospodarno z viri.

Or. en


