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Osnutek dopolnitve 6303 === ENVI/6303 ===

vlagatelj: Andrea Zanoni, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 02 04 02 04

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

02 04 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Skupaj 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Postavka:
Pilotni projekt — Regionalne gruče malih in srednjih podjetij za krožno gospodarstvo
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Strahovi glede pomanjkanja mnogih virov, ki so že omejeni, vse večji pritiski na obnovljive vire, povezano 
naraščanje in nihanje tržnih cen ter bojazni glede gospodarske nestabilnosti in družbenih nemirov so po 
vsem svetu oblikovalce politik prisilili k temu, da so začeli razvijati in izvajati instrumente in ukrepe za 
uporabo virov, ki bo zagotovila, da bo zadoščeno potrebam vse številnejšega svetovnega prebivalstva, ne 
da bi bile ogrožene prihodnje generacije. Na ravni EU te politike vključujejo časovni načrt EU za Evropo, 
učinkovito z viri, objavljen leta 2011. Ta načrt gradi na pretekli zakonodaji in politikah (npr. direktiva o 
okoljsko primerni zasnovi izdelkov, tematska strategija za naravne vire, ravnanje z odpadki)* ter ponuja 
okvir za bolj specifične politike, na primer o preoblikovanju proizvodov, večji ponovni uporabi, 
recikliranju, nadomeščanju materialov in varčevanju z viri.
Čeprav je bil dosežen napredek, velja prepričanje, da učinkovitejša raba virov ne zadostuje, saj je pogosto 
izničena z večjo uporabo (tj. povratni učinek). Na podlagi priporočila Sveta o spodbujanju ukrepov za 
krožno, zeleno gospodarstvo** je bila poudarjena potreba po stabilizaciji in nadaljnji pojasnitvi programa 
za učinkovito rabo virov***. Večkrat je bilo ponovljeno, da je vzpostavitev „krožnega gospodarstva“
pomembno sredstvo za premik k dematerializaciji in obsežnejši ponovni uporabi, recikliranju in 
nadomeščanju materialov. Kitajska na primer to skuša doseči z zakonodajo o zmanjšanju, ponovni 
uporabi in recikliranju odpadkov v procesu proizvodnje, kroženja in porabe. Na ravni EU sicer obstaja 
zakonodaja, ki na primer spodbuja ekološke inovacije, ni pa velikopoteznega, celovitega in strateškega 
pristopa za prehod od inovacij, ki le delno spreminjajo obstoječe proizvode, do korenitih inovacij. Po drugi 
strani pa velja, da bi lahko regulativna in politična negotovost škodovala konkurenčnosti cvetoče ekološke 
in zlasti krožne industrije. Prednosti, ki bi jih takšno gospodarstvo lahko prineslo, so ogromne.
V McKinseyjevi analizi za fundacijo Ellen MacArthur**** naj bi na ravni EU do leta 2025 neto prihranki 
pri materialu v krožnem gospodarstvu znašali od 340 do 380 milijard USD letno za scenarij prehoda in od 
520 do 630 milijard za napredni scenarij, pri čemer je bil upoštevan le del proizvodne industrije. Dodatne 
pričakovane prednosti so omilitev nihanja cen in tveganj pri oskrbi, morebitno zaposlovanje, manjši 
zunanji vplivi in dolgoročna odpornost gospodarstva. Te ugodnosti bo mogoče izkoristiti samo, če bomo z 
odločnimi in ustvarjalnimi koraki opustili linearni model „nabavi, proizvedi, odvrzi“.
Opis projekta
Cilji
Vrsta inovativnih podjetij se je že podala na pot h krožnemu gospodarstvu, med drugim tista, ki se 
zgledujejo po krožnem načrtu Cradle to Cradle®, pa tudi novih inovativnih poslovnih modelih, kot je 
sodelovalna potrošnja*****. Fundacija Ellen MacArthur je opredelila naslednja načela krožnega 
gospodarstva: 1) načrtovanje odpadkov – proizvodi so že načrtovani za cikel razgradnje in ponovne 
uporabe; 2) stroko razlikovanje med potrošnimi in trajnimi sestavinami – potrošne sestavine je treba 
varno vrniti v biosfero, trajne pa v različne cikle vzdrževanja za ponovno uporabo/redistribucijo do 
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končne faze recikliranja; 3) energija za te cikle mora biti pridobljena iz obnovljivih virov.
Pilotni projekt sodelovalne medsektorske udeležbe na lokalni in regionalni ravni bi lahko ponudil 
empirični vpogled v dejansko uresničevanje koncepta in bi lahko služil kot pomemben preizkus in zgled, 
tudi za ponovno opredelitev korakov krožnega gospodarstva. Pri tem so lahko dejavnosti malih in srednjih 
podjetij v lokalnih gručah pomembno izhodišče.
Naslednji izzivi so bili opredeljeni kot posebej pomembni in bi jih bilo treba obravnavati 
prednostno******. Njihova empirična analiza je torej ključni cilj predlaganega pilotnega projekta:
– Obstoječi evropski in nacionalni regulativni in politični okvir je lahko odločilen pri spodbujanju hitrega 
prehoda ali pa lahko prinaša izzive, ki bi utegnili ogroziti uspešno izvedbo. Ali obstoječe politike in 
finančni programi ponujajo zadostno podporo? Cilj je preučiti, s kakšnimi regulativnimi in političnimi 
izzivi se srečujejo podjetja in kateri instrumenti bi lahko spodbudili korenite inovacije.
– Obstoječe industrijske pobude, kot je program nacionalne industrijske simbioze v Združenem kraljestvu, 
so privedle k prihrankom energije in učinkovitejši rabi virov, vendar so zelo redko spremenile temeljne 
vzorce proizvodnje in potrošnje. Platforma za zbiranje in izmenjavo podatkov, širjenje praktičnih zgledov 
in spodbujanje sodelovanja med podjetji je odločilna za organizacijo in udeležbo bolj raznolikih 
industrijskih sektorjih in različnih podjetij. Lahko bi bila pomembno izhodišče za nadaljnje poglabljanje 
in pospeševanje napredka.
– Za premostitev obstoječih vrzeli v znanju je treba omogočiti tudi sodelovanje med vedami o materialih, 
oblikovalskimi šolami in podjetji, kar bo omogočilo nadaljnji prenos znanja.
– Potrebna je tudi dokumentacija o neuspehih in uspehih pri uvajanju krožnega gospodarstva, saj bo 
omogočila izmenjavo informacij o ustvarjanju vrednosti in prihodnjih izzivih, o katerih bo treba 
razmisliti.
– Mala in srednja podjetja se še posebej soočajo s slabo razpoložljivostjo, kakovostjo in doslednostjo 
podatkov in informacij o posameznih korakih h krožnemu gospodarstvu. Prav tako so bolj izpostavljena 
hudim pritiskom in morebitnim visokim transakcijskim stroškom (tj. zmogljivosti, pridobivanje veščin). 
Čeprav osnovne platforme za izmenjavo obstajajo, na primer Circular Economy 100 fundacije Ellen Mac 
Arthur, so namenjene predvsem velikim podjetjem na svetovni ravni. To prinaša tveganje, da se bodo 
mala in srednja podjetja priključila v fazi, ko bodo večji del novih trgov že obvladovala maloštevilna velika 
podjetja. Kljub temu so mala in srednja podjetja osrednjega pomena za gospodarsko stabilnost Evrope, saj 
so centri inovacij in novih delovnih mest.
Pot naprej
Dosedanji pilotni projekti za krožno gospodarstvo so bili v glavnem osredotočeni na zapiranje življenjskih 
krogov kovin in mineralov. Evropski parlament je v resoluciji z dne 24. maja 2012 o Evropi, učinkoviti z 
viri*******, v razdelku o naravnem kapitalu in 
ekosistemskih storitvah pozval Komisijo, naj izkoristi najboljšo prakso na področju učinkovite rabe virov 
ter pripravi primerna merila in začne pilotne projekte za več virov, na primer fosfor, da bomo do leta 2020 
dosegli skoraj 100-odstotno ponovno uporabo ter optimizirali njihovo rabo in recikliranje, in poudaril, da 
bi morali biti ti pilotni projekti deležni neposrednega financiranja EU.
V skladu s tem pozivom in zgoraj omenjenimi ključnimi cilji bi predlagani pilotni projekt ustanovil dve ali 
tri gruče podjetij iz različnih industrijskih sektorjev. To bi bila podjetja, ki proizvajajo tako potrošne kot 
trajne sestavine, da bo mogoče narediti korak naprej, ne samo preučevati posameznih materialov. Zato bo 
treba v projektu uporabiti tako strokovno znanje o organizacijskih spremembah kot najnovejša 
znanstvena dognanja. Prvega bi zagotovili svetovalci za upravljanje sprememb in organizacijski razvoj, 
druga pa partnerstvo z znanstvenimi inštituti ter centri za inovacije, sodelovanje in prenos tehnologije.
Inovativna podjetja bodo v glavnem mala in srednja podjetja, da bo mogoče preučiti morebitne visoke 
transakcijske stroške, zmogljivosti in potrebne veščine, hkrati pa uporabiti njihov inovacijski zagon. 
Gruče podjetij morajo biti regionalne, vendar delovati v več kot eni državi članici hkrati, kar bo omogočilo 
koristen vpogled v različne nacionalne regulativne in politične okvire. Vključili bi lahko mala in srednja 
podjetja v čezmejnih regijah (Euregio), kot je Tirolska–Trentino-Južna Tirolska********.
Uporabljena orodja bi bila med drugim razvoj dejanskih in virtualnih platform, posebne delavnice in 
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seminarji za spodbujanje izmenjave pomembnih podatkov in praktičnih zgledov ter izmenjava veščin. 
Oblikovati bi bilo treba več delovnih skupin, ki bi natančneje opredelile različne korake h krožnemu 
gospodarstvu, ki bodo preizkušeni z ustanovitvijo industrijskih parkov ali poslovnih modelov sodelovalne 
potrošnje. Pilotni projekt bi moral biti povezan tudi s svetovnimi pobudami, kot je Circular Economy 100 
ali evropska platforma za socialne inovacije, da bo spodbujal sinergije prek udeležbe predstavnikov in 
povezanih dogodkov.
Pričakovani rezultat je razvoj organizacijskega načrta za podporo prihodnjim sorodnim pobudam.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S: EU Natural Resources Policy: Signposts on the 
roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy, Institute for European 
Environmental Policy (IEEP), 2011.
**Svet EU: Sklepi Sveta o določitvi okvira za sedmi okoljski akcijski program EU, 3173. srečanje Sveta za 
okolje, 2012.
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D.: Towards a 7th Environment Action Programme: 
Priorities and action needs, politični dokument IEEP, september 2012.
****Ellen MacArthur Foundation: Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale 
for an Accelerated Transition, Združeno kraljestvo, 2012.
*****To zajema tudi pobude, kot je internetna platforma za souporabo avtomobilov Caruso, ki združuje 
lastnike in uporabnike avtomobilov: www.carusocarsharing.com. Na naslednjem spletnem naslovu je 
obsežen seznam podjetij, dejavnih na tem področju: www.meshing.it.
******Hislop H. in Hill. J.: Reinventing the wheel: a circular economy for resource security. Green 
Alliance, Združeno kraljestvo, 2011, ter Preston F.: A Global Redesign? Shaping the Circular Economy. 
predstavitveni dokument, 2012/2. Chatham House, Združeno kraljestvo.
*******Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. maja 2012 o Evropi, učinkoviti z viri 
(2011/2068(INI)).
********http://www.europaregion.info/
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Čeprav obstajajo spodbude za učinkovito rabo virov, ni velikopoteznega, celovitega in strateškega pristopa 
za prehod od inovacij, ki le delno spreminjajo obstoječe proizvode, do korenitih inovacij. Regulativna 
negotovost lahko ogrozi konkurenčnost cvetoče krožne industrije. Pilotni projekt za medsektorsko 
sodelovanje na lokalni ravni bi lahko ponudil empirični vpogled v prehod od modela „nabavi, proizvedi, 
odvrzi“ v krožno gospodarstvo. Lahko bi bil pomembna izkušnja za ponovno opredelitev korakov h 
krožnemu gospodarstvu, ki ne bodo omejeni na surovine, saj bo osredotočen na sodelovanje malih in 
srednjih podjetij v lokalnih gručah.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6312 === ENVI/6312 ===

vlagatelj: Vladko Todorov Panayotov, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 07 02 07

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Rezerva

Skupaj 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
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Postavka:
Pilotni projekt — Ustanovitev regionalnega centra za napredno recikliranje električnih in elektronskih 
odpadkov v jugovzhodni Evropi
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Namen pilotnega projekta je spodbuditi recikliranje električnih in elektronskih odpadkov na Balkanu. 
Prizadeval si bo za gradnjo okolju prijazne infrastrukture, ki bo lokalnemu gospodarstvu prinesla tudi 
ekonomske in družbene koristi. Te koristi lahko pomenijo dobiček za lokalne skupnosti z bolj trajnostnim 
oblikovanjem delovnih mest in za industrijo, saj bo center za recikliranje tej regiji in Evropski uniji 
omogočil lažji dostop do surovin. Pilotni projekt bo korak naprej v procesu krepitve regionalne kohezije in 
sodelovanja na Balkanu, pa tudi pomemben vir sekundarnih surovin za industrijo EU, s čimer bo 
prispeval k uresničevanju dolgoročnega cilja EU, namreč z viri učinkovite rabe materialov, manjše 
odvisnosti od uvoza surovin iz držav nečlanic in prehoda na krožno gospodarstvo.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Obrat za recikliranje bo prinesel koristi za okolje, hkrati pa bo utrdil gospodarske in družbene vezi v tej 
regiji. Takšno sodelovanje bo poleg tega prispevalo k pripravam uradnih kandidatk za pristop k EU z 
njihovim vključevanjem v prakse, procese in mreže EU za ravnanje z odpadki. Projekt bo poglobil 
gospodarsko, okoljsko in politično sodelovanje ter izmenjavo znanja in tehnologij s strateškimi regionalnimi 
partnerji EU, prav tako pa bo ustvaril priložnosti za blaginjo in trajnostni razvoj za celotno regijo.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6306 === ENVI/6306 ===

vlagatelj: João Ferreira, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 07 02 77 26

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila
07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rezerva

Skupaj 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Postavka:
Pilotni projekt – Obnova okolja in pogozdovanje območij, ki so jih prizadeli borova ogorčica in drugi 
zajedavci
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Ta pilotni projekt naj bi služil kot instrument za obnovo okolja in pogozdovanje območij, ki so jih 
prizadeli eksotični rastlinski zajedavci in bolezni, kot je borova ogorčica. Dopolnil naj bi ukrepe, ki se že 
izvajajo v okviru obstoječih proračunskih postavk, in naj bi se začel izvajati v fazi, ki sledi nadzoru 
invazivnih vrst/povzročiteljev bolezni – v fazi obnove prizadetih območij.
Projektne faze:
1. identifikacija prizadetih območij v posameznih regijah;
2. opredelitev strategij za obnovo prizadetih gozdov;
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3. analiza praktičnih zgledov in uspešnih rešitev;
4. podpora lokalnim in regionalnim projektom za obnovo prizadetih gozdov.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Ta pilotni projekt naj bi služil kot instrument za obnovo okolja in pogozdovanje območij, ki so jih prizadeli 
eksotični rastlinski zajedavci in bolezni, kot je borova ogorčica. Dopolnil naj bi ukrepe, ki se že izvajajo v 
okviru obstoječih proračunskih postavk, in naj bi se začel izvajati v fazi, ki sledi nadzoru invazivnih 
vrst/povzročiteljev bolezni – v fazi obnove prizadetih območij.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6307 === ENVI/6307 ===

vlagatelj: João Ferreira, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 07 02 77 26

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Skupaj 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Postavka:
Pilotni projekt — Sodelovanje pri pripravi skupne metodologije in minimalnih zahtev za popis nevarnosti 
in tveganj
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Cilj pilotnega projekta je omogočiti primerljivost in analizo podatkov v zvezi s popisovanjem nevarnosti in 
tveganj na osnovi sodelovanja med državami članicami.
Projekt izhaja iz Ferreirovega poročila o preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek; 
to poročilo je vsebovalo predlog o vzpostavitvi mreže predstavnikov pristojnih nacionalnih organov iz vseh 
držav članic, ki bi delovala na osnovi sodelovanja med državnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, 
odgovornimi za odzivanje na nesreče, prostorsko načrtovanje ter popis in obvladovanje tveganj.
Pilotni projekt je namenjen:
1. zbiranju kvantitativnih in kvalitativnih podatkov za popis nevarnosti in tveganj;
2. preučevanju možnih skupnih metodologij in minimalnih zahtev za popis nevarnosti in tveganj;
3. oblikovanju skupne metodologije za popisovanje nevarnosti in tveganj na osnovi študij in dela mreže, 
vključno s predstavniki kmetijskega sektorja, ter na osnovi predstavitev okoljskega programa ZN (UNEP) 
in družbenih in nevladnih organizacij na tem področju, pa tudi drugih akterjev, tesno povezanih z zemljo.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Cilj pilotnega projekta je omogočiti primerljivost in analizo podatkov v zvezi s popisovanjem nevarnosti in 
tveganj na osnovi sodelovanja med državami članicami.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6308 === ENVI/6308 ===

vlagatelj: João Ferreira, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 07 02 77 26

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Skupaj 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Postavka:
Pilotni projekt — Zaščita vodnih virov in obnovitev z njimi povezane infrastrukture na podeželju
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Namen tega pilotnega projekta je spodbuditi ukrepe za zaščito vodnih virov na podeželju, kar bo 
preprečilo sezonsko pomanjkanje vode, zlasti v kmetijstvu, in sicer z učinkovitejšo uporabo vode, ki se 
zavrže pozimi, ter njenim shranjevanjem za poletje, ko bo uporabljena za kmetovanje in kot pitna voda v 
javnih vodnjakih.
Projektne faze:
1. preučitev možnih skupnih metodologij in minimalnih zahtev za zaščito vodnih virov;
2. priprava projektnih načrtov za varstvo in obnovitev vodnih rezerv na podlagi opravljenih študij in 
zbranih informacij.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Cilj pilotnega projekta je zaščita vodnih rezerv in obnovitev povezane infrastrukture na podeželju, da se 
zagotovi nemotena oskrba z vodo za kmetovanje v sušnih obdobjih in obnovijo javni vodnjaki.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6309 === ENVI/6309 ===

vlagatelj: João Ferreira, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 07 02 77 26

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila
07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rezerva

Skupaj 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Postavka:
Pilotni projekt – Spodbujanje prebivalstva, naj ne zapušča podeželja, v okviru boja proti širjenju puščav
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
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Ta pilotni projekt je namenjen spodbujanju prebivalstva, naj ostane na podeželju. Prispeval naj bi k 
boljšemu razumevanju dejavnikov, ki lahko ljudi pripravijo k temu. Predlaga se razvoj metodologije za 
načrtovanje lokalnih in regionalnih projektov za spodbujanje prebivalstva, naj ostane na podeželju, ob 
opredeljevanju potreb in priložnosti v posamezni lokalni skupnosti ali regiji.
Projektne faze:
1. zbiranje informacij v državah članicah o potrebah, ki jim je treba zadostiti, da se prebivalstvo spodbudi, 
naj ostane na podeželju (vključno s posveti z lokalnimi skupnostmi, različnimi interesnimi skupinami in 
lokalnimi oblastmi);
2. odkrivanje težav in priložnosti v posameznih regijah z namenom uresničitve omenjenega cilja;
3. analiza praktičnih zgledov in uspešnih rešitev;
4. priprava lokalnih in regionalnih projektov za spodbujanje prebivalstva, naj ostane na podeželju.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Zelo pomembno je, da ljudje ostajajo na podeželskih območjih, da se zagotovi ozemeljska kohezija in ustavi 
širjenje puščav, prepreči opuščanje kmetovanja, spodbudi gospodarski razvoj ter izogne naravnim nesrečam 
in nesrečam, ki jih povzroči človek. Predlagani pilotni projekt naj bi razvil metodologijo za načrtovanje 
lokalnih in regionalnih projektov, ki bodo ljudi spodbudili, da ostanejo na podeželju.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6310 === ENVI/6310 ===

vlagatelj: Britta Reimers, Holger Krahmer, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 07 02 77 26

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila
07 02 77 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rezerva

Skupaj 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Postavka:
Pilotni projekt — Ocena in študija izvedljivosti za trajekt brez emisij
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Cilj pilotnega projekta je oceniti razvojne korake in možnosti uvedbe ter opraviti študijo izvedljivosti za 
trajekt brez emisij, ki bi ga poganjala energija iz obnovljivih virov, kot je na primer vodik v gorivnih 
celicah.
Vodikove gorivne celice so se že izkazale kot primeren vir energije za manjša vozila, kot so avtobusi, 
njihovo uporabo za večje trajekte (npt. RoPax) pa bi bilo treba dodatno oceniti. Ocena in študija 
izvedljivosti za to vrsto prevoznih sredstev in prog bi jasneje pokazala, kakšna so tveganja in priložnosti za 
uporabo vodika kot goriva in gorivnih celic kot pretvornikov energije za trajekte.
Študija bi bila osredotočena predvsem na možnosti uporabe presežne energije, ki jo ponoči ustvarijo 
vetrne elektrarne, za pridobivanje vodikovega goriva, ki bi bilo uporabljeno za pogon plovil in električno 
energijo, ki se porabi na njih. Oceniti bi bilo mogoče tudi kombinirane vire energije, na primer sončne 
kolektorje in Flettnerjeve rotorje, ki bi plovilo oskrbovali z dodatno energijo, hkrati pa ne bi oddajali 
ogljikovih, žveplovih in dušikovih emisij.
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Da bo mogoče poiskati optimalne možnosti uvedbe, bi se morala ocena osredotočiti na kratke pomorske 
proge in pri tem upoštevati infrastrukturne in naravne pogoje, da se zagotovi zadostna oskrba z energijo iz 
alternativnih virov (v glavnem vetrnih elektrarn), pa tudi lokacijo strokovnjakov in ustreznih tehnoloških 
centrov ter morebitne partnerje iz zasebnega sektorja. V prvem koraku bi bilo treba zato popisati ustrezne 
lokacije, da se opredelijo morebitne in optimalne proge za trajekt brez emisij v EU.
Ocena in študija izvedljivosti bi morali opredeliti potrebne korake za vpeljavo hibridnega pogona, 
akumulatorjev, gorivnih celic in vrst goriva na poti k ničelnim emisijam, da bo mogoče zagotoviti večjo 
učinkovitost takoj, ko bodo tehnologije dovolj napredovale, pa tudi pridobiti nove izkušnje in predvideti 
nadaljnji razvoj.
Tržna ocena opredeljenih prog bi dala jasnejšo sliko stroškov uvedbe in delovanja trajektov brez emisij in 
pokazala, ali bi bili ti trajekti v trenutnih tržnih razmerah ekonomsko izvedljivi.
Pilotni projekt bi trajal eno ali dve leti na eni ali dveh ustreznih trajektnih progah.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Ladijski prevoz je eno od najučinkovitejših prevoznih sredstev za velike količine tovora, vendar na tem 
področju po desetletjih ohlapne ureditve primanjkuje trajnostnih tehnologij v primerjavi z drugimi oblikami 
prevoza. Komisija je v sporočilu „Zelena energija za promet: evropska strategija za alternativna goriva“ 
(COM (2013)17) opozorila, da je treba preiti na alternativna goriva. Prevoz prihodnosti naj bi odgovoril na 
naslednja problema: okoljske in podnebne razmere zahtevajo ukrepanje, poleg tega pa je treba prekiniti 
odvisnost prevoza v EU od nafte.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6313 === ENVI/6313 ===

vlagatelj: Gerben-Jan Gerbrandy, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 07 02 77 26

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerva

Skupaj 500 000 500 000 500 000 500 000

Postavka:
Pilotni projekt — Z viri učinkovita raba mešanih odpadkov
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Mešani odpadki: pomemben vir v Evropi
Recikliranje odpadkov je pomemben steber programa za učinkovito rabo virov. Kljub temu je kakovostno 
recikliranje odpadkov v Evropi zelo omejeno in dobro razvito samo v nekaterih državah članicah, tako da 
so precejšnje možnosti za pridobivanje virov trenutno zanemarjene. Evropa je zelo osredotočena na trdne 
komunalne odpadke, čeprav je to le majhen delež odpadkov, ki so na voljo. Suhi mešani odpadki, na 
primer komercialni in industrijski, kosovni material iz gospodinjstev ter gradbeni odpadki in odpadki pri 
rušenju objektov, vsebujejo veliko več virov, ki bi jih bilo celo preprosteje pridobiti kot iz (mokrih) 
komunalnih odpadkov. Izmed naštetih vrst so zelo pomembni gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju 
objektov zaradi svojega obsega (tretjina vseh odpadkov v EU) in cilja, ki ga zanje določa okvirna direktiva 
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o odpadkih (70-odstotno recikliranje).
Razvoj recikliranja gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov (podobno kot pri vseh drugih 
odpadkih) poteka po določenih „generičnih“ korakih, ki so jih določile uspešne države na tem področju. 
To pomeni, da je mogoče opredeliti splošne mehanizme recikliranja in opisati najboljše prakse. Na 
podlagi 30 let recikliranja v nekaterih državah članicah bi bilo treba pripraviti predloge in smernice za 
države članice, kjer je recikliranje še v povojih. Recikliranje v Evropi je treba spodbuditi s prenosom 
strokovnega znanja in izkušenj.
Pomembna elementa recikliranja sta na primer dober nadzor tokov odpadkov in zagotavljanje kakovosti. 
Industrija in javni organi na področju recikliranja so v številnih državah članicah razvili orodja v ta 
namen, na primer sistem Tracemat (sledenje materialom) in programe za zagotavljanje kakovosti, 
vključno z okoljskim testiranjem in izdajo potrdil.
Razviti je treba recikliranje mešanih suhih odpadkov. Iz njih je mogoče pridobiti dragocene materiale, kot 
sta les in plastika, ter jih znova uporabiti. V obratih za recikliranje bi se lahko obdelovali tudi suhi 
komunalni odpadki, če so bili prej ločeni. Države članice bi lahko razmislile o gradnji zmogljivosti za 
ločevanje, da bi našle pravo ravnovesje med recikliranjem in sežigom.
Cilj
Ta pilotni projekt naj bi spodbudil recikliranje v državah članicah, zlasti gradbenih odpadkov in odpadkov 
pri rušenju ter suhih mešanih odpadkov, z učinkovitim prenosom strokovnega znanja in izkušenj. 
Državam članicam naj bi pomagal pri uresničevanju ciljev iz okvirne direktive o odpadkih. Ključni 
dejavnik za uspeh bo udeležba industrije recikliranja, saj imajo njeni strokovnjaki gotovo potrebno 
strokovno znanje in izkušenj. Konkretni cilj projekta je začetek recikliranja gradbenih odpadkov in 
odpadkov pri rušenju v treh državah članicah (regijah). Izkušnje bodo služile kot zgled za države članice, 
kjer takšnega recikliranja še ne poznajo. Preučeni bodo tudi uspešni primeri recikliranja suhih mešanih 
odpadkov in pripravljeni načrti za druge države članice. Takšno recikliranje bo začeto v eni državi članici 
(regiji).
Glavni cilj projekta je prikazati uspešno izvedbo prvih korakov k recikliranju gradbenih odpadkov in 
odpadkov pri rušenju v izbranih evropskih regijah. To bo mogoče pod pogojem, da bodo deležniki v teh 
regijah podprli izvedbeni načrt, ki opisuje cilje in potrebne ukrepe. Ti ukrepi bodo v večini primerov 
temeljili na praktičnih zgledih, oblikovanih na osnovi izkušenj uspešnih držav članic. Deležniki se bodo 
morali strinjati z ukrepi, nato pa bodo določeni udeleženci teh ukrepov. Glavni nalogi sta zanesljivo 
sledenje odpadkom in nadzor kakovosti recikliranih proizvodov.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Recikliranje odpadkov je pomemben steber programa za učinkovito rabo virov. Kakovostno recikliranje je v 
Evropi zelo omejeno in dobro razvito samo v nekaterih državah članicah. Projekt naj bi spodbudil 
recikliranje v Evropski uniji in raziskal morebitne vire, ki bi jih bilo mogoče pridobiti iz odpadkov.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6302 === ENVI/6302 ===

vlagatelj: Riikka Pakarinen, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Anneli Jäätteenmäki
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 09 04 04

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila
09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
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Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

Rezerva

Skupaj 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Postavka:
Pilotni projekt — Rešitve za dobro počutje in zdravje v odprtih optičnih omrežjih do doma (FTTH)
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Namen pilotnega projekta je preizkusiti programe za zdravstvene storitve in dobro počutje prek odprtih 
optičnih omrežij do doma (FTTH). Zdravstvene storitve in storitve za dobro počutje naj bi se v prihodnosti 
izvajale prek rešitev za optična omrežja do doma, uvedba celovite e-zdravstvene rešitve, dostopne prek 
hitre internetne povezave, pa bi prispevala k uresničitvi enega od ciljev digitalne agende EU.
Projekt bo raziskal, opredelil in preizkusil nove in obstoječe programe za e-zdravstvo, da bi povečal 
dobičkonosnost in uporabnost storitev. Med drugim naj bi ocenil neodvisnost pacientov in možnosti 
zdravstvenih delavcev in negovalcev za izmenjavo digitalnih podatkov o pacientih. Odprta optična omrežja 
do doma bi omogočila izvajanje niza e-zdravstvenih storitev, npr. upravljanje osebnih podatkov o zdravju, 
spremljanje pacientov na domu, pošiljanje rentgenskih posnetkov iz kliničnih centrov v zdravstvene 
domove na podeželju in fizioterapijo na daljavo.
Projekt se bo izvajal na podeželskih območjih, kjer so razdalje velike, in prek obstoječih kooperativnih 
optičnih omrežjih do doma, ki delujejo po načelu dejanskega prostega dostopa. Takšna omrežja denimo že 
obstajajo v Južni Ostrobotniji. Podeželska območja so oddaljena od fizične lokacije ponudnikov storitev in 
se soočajo z demografskimi izzivi, zato bi morala biti pri uporabi prihodnjih elektronskih rešitev za 
zdravstvo in dobro počutje v ospredju.
Optična omrežja do doma so najbolj napredna tehnologija, ki omogoča izvajanje posebnih elektronskih 
storitev za dobro počutje in zdravje s simetričnimi povezavami in majhnimi zakasnitvami, zlasti ker ponuja 
visoko hitrost prenosa v obe smeri. Še pomembneje pa je, da model prostega dostopa vsem ponudnikom 
omogoča brezplačno izvajaje storitev prek istega optičnega omrežja. Poštena konkurenca prispeva k 
promociji storitev, čim boljšem razmerju med ceno in kakovostjo ter dostopnosti.
Ta predlog je enkraten in se ne podvaja oziroma ni v nasprotju z drugimi nacionalnimi programi ali 
programi EU. Razvoj širokopasovnih omrežij ni njegov glavni namen, zato se ne prekriva z obstoječimi 
nacionalnimi ali evropskimi programi za razvoj širokopasovnih omrežij v državah članicah.
Pilotni projekt bo trajal dve leti.
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Število ljudi, ki potrebujejo nego na domu, in povpraševanje po e-zdravstvenih storitvah se povečujeta po 
vsej EU, zlasti na podeželskih območjih. To prinaša velike izzive za sisteme zdravstvenega varstva. E-
rešitve prek optičnih omrežij bi lahko ponudile redno spremljanje in komuniciranje z ljudmi, ki potrebujejo 
pomoč. E-rešitve lahko zmanjšajo stroške, omogočijo zdravljenje, preprečijo pojav bolezni in spodbujajo 
bolj zdrav življenjski slog, kar prispeva k dobremu počutju. Pilotni projekt je povsem v skladu z evropskim 
akcijskim načrtom za e-zdravstvo in bi lahko služil kot dober praktični primer uporabe e-zdravstvenih 
rešitev prek hitrih internetnih povezav.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6301 === ENVI/6301 ===
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vlagatelj: Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 17 03 09

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

17 03 09 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Skupaj 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Postavka:
Pilotni projekt — Evropski ukrepi za zdravo šolsko okolje
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt za zdravo šolsko okolje sestoji iz kompleksnih, k ukrepom usmerjenih raziskav o zdravju 
otrok in šolskem okolju. To med drugim vključuje analizo učinkov gradbenih materialov in drugih 
proizvodov, ki se uporabljajo v šolah, kakovosti prevoza in zraka v bližini šol ter podnebnih sprememb, pa 
tudi ozaveščanje o tem, kako zmanjšati zdravstvena tveganja za otroke.
Cilji pilotnega projekta
Pilotni projekt naj bi ocenil:
– tesne medsebojne povezave med kakovostjo zraka v zaprtih prostorih in na prostem ter zdravjem otrok;
– večje zdravstvene posledice gradbenih materialov in drugih proizvodov, ki se uporabljajo v šolah;
– dobro počutje otrok in prezračevanje stavb, kar bo omogočilo oceno medsebojnih povezav med 
viri/vzroki onesnaženja in zdravstvenimi posledicami pri otrocih;
– kombinacijo fizičnih, kemičnih in bioloških virov onesnaženja zraka v zaprtih prostorih.
Na podlagi analize podatkov, pridobljenih z raziskavami, bo pilotni projekt:
– pripravil smernice za odpravljanje težav, povezanih s kakovostjo zraka v zaprtih prostorih, pa tudi 
onesnaženja na prostem;
– ocenil učinkovitost ukrepov za izboljšanje razmer v šolah.
Začetek projekta:
Konec projekta: 31. 12. 2015
Rezultati pilotnega projekta:
Rezultat predlaganega projekta bo priročnik za zdrave šole v Evropi, pomemben vir, ki bo prispeval k 
občutnemu zmanjšanju zdravstvenih tveganj med učenci v evropskih šolah. Rezultati raziskave bodo 
prispevali k obsežnemu novemu znanju, koristni pa bodo tudi kot orodje za obvladovanje tveganj za 
lokalne organe in evropske šole.
Rezultati obsežne študije bodo v pomoč tudi pri oblikovanju okoljskih in zdravstvenih politik, da bo 
mogoče sedanje in prihodnje generacije otrok zavarovati pred najrazličnejšimi simptomi dihalnih poti ter 
prispevati k njihovemu zdravju in dobremu počutju skozi vse življenje. Projekt bo prispeval k boljšemu 
upravljanju okolja in zdravja, saj bo omogočil izmenjavo izkušenj ter organizacijo usposabljanja za 
okoljske in zdravstvene inštitute in organe.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Ker otroci in mladostniki med delovnim tednom večino časa preživijo v šolskih poslopjih, so še posebej 
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izpostavljeni problemom zaradi slabe kakovosti zraka v zaprtih prostorih, kar je še posebej škodljivo za 
učence z alergijami ali astmo. Ker je leto 2013 evropsko leto zraka, je še posebej pomembno spremljati 
šolsko okolje v več evropskih državah in ustvariti znanje, ki bo omogočilo izboljšave kakovosti zraka v 
zaprtih prostorih, s tem pa tudi zdravja evropskih otrok.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6300 === ENVI/6300 ===

vlagatelj: Antonyia Parvanova, Rebecca Taylor, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 17 03 77 12

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila
17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rezerva

Skupaj 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Postavka:
Pilotni projekt — Zmanjšanje neenakosti na področju zdravja: pridobivanje strokovnega znanja in 
ocenjevanje ukrepov
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt naj bi izboljšal izmenjavo znanja in ukrepe za zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v 
EU – zlasti v državah članicah in regijah z največjimi potrebami in v prejemnicah kohezijskih sredstev.
Vzpostavljena bo mreža za izmenjave med strokovnjaki in političnimi svetovalci v celotni EU, s 
poudarkom na podpori in usposabljanju za oblikovanje in izvajanje politik, pa tudi na posebnih 
dejavnostih za odpravljanje neenakosti na področju zdravja na državni in lokalni/regionalni ravni.
Prednostne naloge mreže bodo obsegale predvsem razvoj strokovnega znanja o vprašanjih, povezanih z 
učinkovitostjo politike preprečevanja ter razlikami in diskriminacijo pri dostopu do zdravstvenega varstva, 
pa tudi strategije za blažitev družbenih, okoljskih in vedenjskih dejavnikov, ki prispevajo k neenakostim 
na področju zdravja.
V pilotnem projektu se bodo izvajale tudi revizije in ocene dejavnosti za zmanjšanje neenakosti na 
področju zdravja, ki so že deležne podpore iz strukturnih skladov in programov EU. Posebne dejavnosti, ki 
se bodo izvajale v tem pilotnem projektu, bodo opredeljene po posvetovanju med sodelujočimi državami 
članicami in deležniki na področju javnega zdravstva in zdravstvene politike.
Pilotni projekt naj bi izboljšal ozaveščenost in znanje ključnih ciljnih skupin v okviru te politike o pomenu 
zmanjšanja neenakosti na področju zdravja in priložnostih, da se to doseže, zlasti prek strukturnih 
skladov. Pregledal in ocenil bo ukrepe, ki se izvajajo prek strukturnih skladov in programov v zvezi s tem, 
tako pa prispeval k boljšemu oblikovanju prihodnjih politik.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Evropski parlament je v resoluciji o neenakostih na področju zdravja in sporočilu Komisije o tej temi 
(COM(2009)567) opozoril na vrzeli v zdravju med posameznimi državami članicami EU in znotraj njih. 
Med številnimi državi članicami in regijami, pa tudi znotraj njih, razlike v pričakovani življenjski dobi med 
skupinami z najvišjo in najnižjo izobrazbo in dohodki znašajo od pet do deset let. Te razlike bo mogoče 
zmanjšati samo s politikami na več področjih in na vseh ravneh javne uprave. Vzroki za neenakosti na 
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področju zdravja so dobro znani, veliko slabše pa je znanje o tem, kako jih odpraviti.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6304 === ENVI/6304 ===

vlagatelj: Christel Schaldemose, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 17 03 77 12

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Rezerva

Skupaj 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Postavka:
Pilotni projekt — Razvoj strategij na osnovi dokazov za izboljšanje zdravja osamljenih in ranljivih oseb
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
V državah članicah EU se pogostost nenalezljivih bolezni povečuje kot še nikoli prej. Sočasno se vse več 
Evropejcev otepa s težavami, povezanimi z debelostjo in duševnim zdravjem. Zdravje se poslabšuje 
predvsem osamljenim in ranljivim osebam. Žrtve so tako moški kot ženske, vendar njihove zdravstvene 
težave niso enake in bi jih bilo treba obravnavati ločeno.
Komisija je leta 2011 objavila obsežno poročilo o zdravstvenem stanju evropskih moških, ki je opozorilo 
na precejšnje neenakosti v zdravju moških in žensk. Ena od glavnih ugotovitev v poročilu je, da izboljšave 
zdravja moških posredno in neposredno koristijo ženskam in otrokom. Leta 2009 je Komisija objavila 
podobno poročilo o zdravstvenem stanju evropskih žensk.
Vse bolj postaja jasno, da se zdravstvene težave moških in žensk razlikujejo in da bi jih bilo treba 
obravnavati iz različnih zornih kotov, zato ima ta projekt naslednje cilje:
1. zbiranje in ocenjevanje – npr. z uporabo kazalnikov zdravja Evropske skupnosti (ECHI) – obstoječih 
informacij o razlikah med zdravjem moških in žensk (zlasti osamljenih in ranljivih) v sodelujočih državah 
članicah ter o obstoječih praksah za reševanje tega vprašanja;
2. povečanje zbirke znanja o življenjskih slogih in odnosu do posameznikovega zdravja (vključno z 
duševnim), preprečevanju, zdravljenju in rehabilitaciji najbolj osamljenih in ranljivih oseb ter razlogih, 
zakaj se te skupine ljudi še posebej branijo spremeniti način življenja in poiskati pomoč zdravnikov in 
drugih zdravstvenih služb – študije so lahko osredotočene na posamezne bolezni ali skupine prebivalstva;
3. analiza zdravstvenih sistemov v različnih državah članicah ter iskanje vzrokov, zakaj prikrajšane 
skupine redkeje uporabljajo zdravstvene storitve, ter iskanje rešitev za to;
4. oblikovanje in preizkušanje (glede na spol) ciljno usmerjenih strategij na osnovi zbranih dokazov, da se 
izboljša zdravje teh ljudi, olajša njihov dostop do zdravstvenih služb in predvsem prepreči nastanek 
zdravstvenih težav;
5. širjenje rezultatov in praktičnih zgledov po državah članicah, zlasti med zdravstvenimi službami v 
primarnem sektorju, ter spodbujanje spremljanja rezultatov.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Sporočilo Komisije „Solidarnost na področju zdravja: zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v EU“ 
obravnava neenakosti na področju zdravja v državah članicah in navaja, da lahko znanje in ciljno usmerjene 
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strategije te neenakosti zmanjšajo in izboljšajo kakovost življenja za posameznike. Poleg tega lahko 
prispevajo k zaposlovanju. To je potrdil tudi Svet v sklepih o evropskem paktu za duševno zdravje in dobro 
počutje iz junija 2011.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6311 === ENVI/6311 ===

vlagatelj: Zofija Mazej Kukovič, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 17 03 77 12

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Skupaj 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Postavka:
Pilotni projekt — Posledice razlik pri zdravljenju kroničnih bolezni ledvic in presajanju organov za 
stroške zdravstvenega varstva in usodo pacientov
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Predlagano področje raziskav:
Več kot 10 % evropskih prebivalcev trpi zaradi kroničnih bolezni ledvic, ki pogosto privedejo do popolne 
odpovedi ledvic, tako da je potrebno nadomestno zdravljenje, namreč dializa ali presaditev. To število še 
narašča zaradi vse bolj razširjene sladkorne bolezni ter bolezni srca in ožilja. Dializa zahteva veliko 
sredstev, saj stane od 40.000 do 80.000 EUR letno na pacienta, odvisno od države in načina izvajanja, 
medtem ko presaditev v prvem letu stane toliko kot dializa, v naslednjih letih pa manj kot 40 % tega 
zneska. Po presaditvi ledvice so obeti, vključno s pričakovano življenjsko dobo in kakovostjo življenja, 
precej boljši kot pri dializi.
Namen pilotnega projekta je z makroekonomskega vidika primerjati različne načine zdravljenja kroničnih 
bolezni ledvic v državah članicah, in sicer s preučitvijo dejavnikov, ki vplivajo na izbiro zdravljenja (pri 
pacientu in zdravniku), ter posledic te izbire za proračun javnega zdravstva. Pilotni projekt naj bi 
odgovoril na vprašanje, zakaj v Evropi v praksi obstajajo tako ogromne razlike v zdravljenju kroničnih 
bolezni ledvic in kako bi ga lahko uskladili, da bi zagotovili enako in bolj kakovostno oskrbo ter hkrati 
zmanjšali stroške.
V obdobju gospodarske krize je zelo pomembno poiskati načine za večjo učinkovitost sistemov javnega 
zdravstva v državah članicah. Pri zdravljenju kroničnih bolezni ledvic sta trenutno na voljo dve rešitvi: 
dializa in presaditev.
Kar zadeva dializo, je treba oceniti, katere vrste bi lahko prinesle boljše rezultate iz dveh zornih kotov: 
najprej za pacienta (večja kakovost življenja in boljša toleranca) in nato glede stroškov zdravstvenega 
varstva.
Presajanje ledvic se v primerjavi z dializo ne uporablja dovolj, čeprav ponuja večjo kakovost življenja in je 
stroškovno učinkovitejše. Zato je treba nujno oceniti različne nacionalne organizacijske prakse, ki igrajo 
osrednjo vlogo pri omogočanju presaditev (npr. različne politike darovanja organov, različni sistemi 
privolitve za darovalce, obstoj koordinatorjev za presaditve, dvostranski in večstranski sporazumi o 
čezmejni izmenjavi organov med državami članicami), da se opredelijo dejavniki, ki vplivajo na izbiro 
zdravljenja, in prakse, ki imajo velik učinek na čakalne dobe za presaditev.
Razlike v politiki darovanja organov zelo vplivajo na čakalno dobo za presaditev, dolge čakalne dobe, ko 
je kandidat za presaditev na dializi, pa imajo zelo škodljive učinke:
1) smrtnost pacientov na dializi je večja kot pri pacientih s presajeno ledvico;
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2) daljša ko je čakalna doba, med katero je pacient na dializi, manjši je uspeh pri presaditvi, stopnja 
smrtnosti pa je večja;
3) stroški dialize so veliko večji kot stroški uspešne presaditve ledvice, torej daljše čakalne dobe, ko je 
pacient na dializi, povečujejo skupne stroške.
Vsi ti dejavniki ne vplivajo samo na dostopnost presaditve, temveč tudi na skupne stroške zdravljenja 
kroničnih bolezni ledvic. Zato je treba nujno zbrati potrebne podatke o njihovih učinkih na končni 
rezultat zdravljenja, tako v smislu kakovosti nege kot v smislu stroškovne učinkovitosti.
Nekatere države članice so pri zdravljenju z dializo in presaditvah ledvic bolje organizirane kot druge. 
Eden od razlogov za to je, da so mnoge države v EU vzpostavile tesno in usklajeno sodelovanje prek 
specializiranih mrež, kot sta Eurotransplant in Scandiatransplant.
Ta projekt naj bi ocenil razmere v državah članicah EU z izmenjavo in nadgradnjo izkušenj in podatkov iz 
obstoječih pobud in registrov. Poleg tega naj bi upošteval delo, opravljeno v okviru drugih projektov na 
tem področju, kot so EULID, ELIPSY in skupni ukrep ACCORD, osredotočen na žive darovalce.
Ker so za oblikovanje in izvajanje zdravstvenih politik, vključno s politikami darovanja, dodeljevanja 
organov in čakalnih list, odgovorni pristojni državni organi, projekt predvideva njihovo udeležbo v 
usklajevalnem konzorciju, v katerem bodo sodelovala tudi strokovna združenja, univerze in organizacije 
pacientov. Pilotni projekt bo predlagal sodelovanje in strokovne prispevke specializiranih organizacij, kot 
sta Evropsko združenje za presajanje organov (ESOT) in Evropska organizacija koordinatorjev za 
presajanje organov (ETCO).
Pričakovani rezultati:
Raziskovanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na izbiro zdravljenja kroničnih bolezni ledvic, in različnih 
organizacijskih praks, ki omogočajo presajanje organov, bo prispevalo k uvedbi boljših in stroškovno 
učinkovitejših metod zdravljenja bolezni ledvic v državah članicah EU.
Glavni cilj projekta je pripraviti pregled različnih načinov zdravljenja v državah članicah in dejavnikov, ki 
vplivajo na izbiro teh načinov. Končni cilj je uporabiti rezultate projekta za uskladitev zdravljenja v 
končni fazi bolezni ledvic in povečati razpoložljivost presajanja v državah članicah, hkrati pa znižati 
stroške zdravstvenega varstva in povečati kakovost oskrbe.
Pričakuje se, da bodo za nekatere države članice sodelovanje v projektu odskočna deska za uspešno 
izvajanje Direktive 2010/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o standardih 
kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev, in akcijskega načrta EU za darovanje 
in presajanje organov.
Začetek projekta: junij 2014.
Konec projekta: junij 2016.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Akcijski načrt za darovanje in presajanje organov (2009–2015): okrepljeno sodelovanje med državami 
članicami, 8. december 2008.
Direktiva 2010/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o standardih kakovosti in 
varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev.
Sklepi Sveta o darovanju in presajanju organov, 7. december 2012.
IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2012/25/EU z dne 9. oktobra 2012 o postopkih za pošiljanje 
informacij pri izmenjavi človeških organov za presaditev med državami članicami.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6314 === ENVI/6314 ===
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vlagatelj: Eleni Theocharous, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 17 03 77 12

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000
Rezerva

Skupaj 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Postavka:
Pilotni projekt — Izvedljivost in dolgoročna trajnost vseevropske nadzorne mreže za zgodnje odkrivanje 
novih nevarnosti na področju alergij
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Ta projekt naj bi potrdil dolgoročno trajnost vseevropske nadzorne mreže za zgodnje odkrivanje novih 
nevarnosti na področju alergij z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
1. vzpostavitev osrednje podatkovne zbirke ter redno zbiranje (na ravni držav in EU), analiziranje in 
objavljanje podatkov;
2. odkrivanje novih trendov pri alergijskih obolenjih, preden postanejo velik problem za javno zdravje, ki 
bi lahko dodatno obremenil evropske sisteme javnega zdravstva;
3. poročanje snovalcem politik in njihovo pravočasno opozarjanje o novih alergenih, pri katerih je 
potrebno ukrepanje;
4. vzpostavitev trajnostnega sistema za boljše ozaveščanje, začenši v šolah, da se zmanjša breme alergij za 
družbo.
Ukrepi:
1. ocena obstoječih nacionalnih sistemov za nadzor alergij, ki bi jih lahko povezali v vseevropsko mrežo;
2. vključitev obstoječe infrastrukture z več kot stotimi alergijskimi centri, ki pokriva celotno Evropsko 
unijo in deluje že več kot sedem let, vendar se še naprej širi, kar potrjuje trajnost projekta;
3. uporaba standardnih sklopov alergenov v zraku in hrani (ob upoštevanju regionalne raznolikosti) v 
vseh sto centrih in za vse paciente ter izvajanje te dejavnosti v celotni EU, kar bo omogočilo dosledno 
spremljanje alergijskih trendov pri pacientih na standardiziran način;
4. izvedba pilotne raziskave na vzorcu pacientov, kar bo omogočilo dosledno spremljanje alergij v izbranih 
centrih prek interneta in pametnih telefonov (mreža za odkrivanje alergenov v zraku);
5. poročanje o neznanih alergijah na snovi v zraku, hrano, zdravila ali snovi, ki pridejo v stik s kožo, za 
osrednjo podatkovno zbirko ter odkrivanje novih alergenov, ki vstopajo v EU, v zgodnji fazi;
6. posredovanje rezultatov snovalcem politik, zdravstvenim delavcem in širši javnosti.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Več kot 30 % prebivalcev Evrope pestijo alergije, njihova pogostost pa narašča. Zaradi podnebnih 
sprememb, onesnaženja zraka in spremenjenih prehranjevalnih navad se hitro pojavljajo nove alergije. 
Trenutno v Evropi ni nadzorne mreže za spremljanje in opozarjanje snovalcev politike v povezavi z novimi 
trendi alergij, družbenoekonomski stroški, povezani z nezdravljenimi ali neustrezno zdravljenimi 
alergijskimi boleznimi in povečanjem števila dni izostanka iz šole in z delovnih mest, pa se močno 
povečujejo.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6305 === ENVI/6305 ===

vlagatelj: Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston Franco, 
Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodati: 34 01 05

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila
34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Rezerva

Skupaj 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Postavka:
Pilotni projekt — Učinkovita uporaba finančnih sredstev EU za podnebne ukrepe: uporaba cest kot 
kazalnika začetne uspešnosti projekta REDD+
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
EU je državam v razvoju prek projekta REDD+ namenila precejšnja sredstva in pozitivne spodbude za 
zmanjšanje emisij zaradi krčenja in propadanja gozdov po svetu. Če upoštevamo prispevke posameznih 
držav članic, je EU dejansko največja finančna partnerica tega programa.
Prve ocene kažejo, da je pomanjkanje skupnih metodologij in zadostnih virov (človeških, tehničnih in 
finančnih) za napovedovanje, merjenje, poročanje, potrjevanje in primerjanje emisij zaradi krčenja 
gozdov v času in po posameznih državah glavna šibka točka programa REDD+.
Ta pilotni projekt naj bi obstoječe ceste in nove možnosti dostopa, na primer nove ceste, uporabil kot 
kazalnik začetne uspešnosti projektov za zmanjšanje toplogrednih emisij zaradi krčenja gozdov (REDD+) 
ter za boljše izvajanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT). Pilotni projekt 
naj bi služil tudi vključevanju podatkov o dostopnosti (npr. cestnem omrežju) v usklajene metodologije za 
napovedovanje, merjenje, poročanje, potrjevanje in primerjanje emisij, s čimer naj bi se povečala 
učinkovitost in zanesljivost poročanja REDD+ v okviru priprav na podnebno ureditev po letu 2020, o 
kateri naj bi bil dogovor dosežen na konferenci COP-21 konvencije UNFCCC decembra 2015 v Parizu.
Satelitski in drugi terenski podatki na tropskih območjih pričajo, da odprtju nove ceste skozi gozd v 
splošnem sledi gradnja sekundarnih cest (asfaltiranih in makadamskih), ki povzročijo dodatno krčenje in 
propadanje gozdov (za namene poljedelstva ali živinoreje). Znanstvena poročila potrjujejo dejstvo, da se 
krčenje, drobljenje in propadanje gozdov v glavnem dogaja na „tveganih območjih“ v bližini 
infrastrukture in dostopnih poti.
Zato gradnja novih cest ni samo glavno gonilo krčenja in propadanja gozdov, ampak tudi stroškovno 
učinkovit kazalnik verjetnih emisij zaradi krčenja gozda in izgube biotske raznovrstnosti. S prostorskimi 
podatki o infrastrukturi, vključno s cestami, je mogoče ustvariti zemljevide območij brez cest in jih nato 
primerjati s posodobljenimi zemljevidi gozdov, da bo mogoče opraviti zgodnjo oceno učinkov sektorske 
politike EU in uspešnosti dejavnosti REDD+, ki jih podpira. Tako bi tudi prispevali k uresničevanju 
strateških ciljev EU, izhajajočih iz konvencije ZN o biotski raznovrstnosti: do leta 2020 naj bi se stopnja 
izgube naravnih habitatov, vključno z gozdovi, najmanj prepolovila oziroma po možnosti zmanjšala skoraj 
na nič, propadanje in drobljenje gozdov pa občutno zmanjšalo.
Ocenjevanje učinkov večje dostopnosti lahko prispeva k merjenju uspešnosti petih dejavnosti v programu 
REDD+ (krčenje in propadanje gozdov, ohranjanje, upravljanje, povečanje zalog ogljika v gozdovih). 
Načrtovanje cest je preprosto in razumljivo strateško orodje, ki ga lahko uporabljajo tako donatorji kot 
upravičenci programa REDD+, povezano pa je tudi z mednarodnimi gonili krčenja gozdov (vključno z 
uvozom EU).
Pilotni projekt naj bi s predvidenimi proračunskimi sredstvi prispeval k izvajanju programa in kritju 
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stroškov za:
– priprave posodobljenega svetovnega zemljevida območij brez cest v gozdovih, s poudarkom na tropskih 
gozdovih (na osnovi najboljših razpoložljivih prostorskih podatkih in satelitskih posnetkih); te zemljevide 
bi bilo treba objaviti na posebnih spletnih mestih,
– razvoj modela za napovedi krčenja in propadanja gozdov na podlagi obstoječih in predvidenih cest na 
prednostnih območjih,
– priprava brošure o učinkih sektorskih politik EU (npr. infrastruktura, kmetijstvo in rudarjenje) na 
krčenje in propadanje tropskih gozdov,
– predstavitev omenjenih rezultatov na delavnicah in simpozijih (zlasti kot spremljajoči dogodki konferenc 
COP v organizaciji UNFCCC in konvencije o biotski raznovrstnosti) ter širjenje ustreznega gradiva.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
EU podpira različne svetovne cilje v zvezi z gozdovi do leta 2020 ali najpozneje do leta 2030:
– upočasnitev, ustavitev in povrnitev izgube svetovnih gozdov,
– prepolovitev stopnje izgubljanja naravnih habitatov, vključno z gozdovi, in njeno zmanjšanje na nič, če je 
le mogoče, ter omejitev propadanja in drobljenja gozdov,
– povečanje odpornosti ekosistemov in prispevka biotske raznovrstnosti k zalogam ogljika z obnovitvijo 
najmanj 15 % propadlih ekosistemov, kar bo prispevalo k prilagajanju podnebnim spremembam in njihovi 
blažitvi,
– odprava, postopno opuščanje ali reforma spodbud, vključno s subvencijami, ki škodijo biotski 
raznovrstnosti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Osnutek dopolnitve 6315 === ENVI/6315 ===

vlagatelj: Cristina Gutiérrez-Cortines, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Dodati: 34 02 77 02

Proračun 2013 Predlog proračuna 2014 stališče Sveta 2014 Nesoglasje Novi znesek
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000
Rezerva

Skupaj 800 000 800 000 800 000 800 000

Postavka:
Pilotni projekt — Ozelenitev mest: ozaveščanje in spodbujanje prebivalstva k prilagoditvi hiš in njihove 
okolice podnebnim spremembam
Opombe:
Dodati naslednje besedilo:
Ustvari se naslednja proračunska vrstica za pilotni projekt ozaveščanja in spodbujanja prebivalstva k 
prilagoditvi hiš in njihove okolice podnebnim spremembam z novimi ali tradicionalnimi rešitvami.
Ocena splošnega okoljskega akcijskega programa Unije do leta 2020 z naslovom „Dobro živeti ob 
upoštevanju omejitev našega planeta“ je pokazala, da je ena glavnih prednostnih nalog ozaveščanje o 
pomenu naravnega okolja na urbanih območjih in ohranjanju biotske raznovrstnosti z ukrepi, kot je 
vračanje narave v mesta. V tem kontekstu so lahko vsi ukrepi za „ozelenitev“ stavb in njihove okolice ter 
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naravni elementi, na primer drevesa, pomembni dejavniki za boljše prilagajanje mestnega okolja 
podnebnim spremembam.
Pilotni projekt ozelenitve mest naj bi prebivalstvo ozaveščal glede prilagoditve hiš in njihove okolice 
mrazu in vročini s tradicionalnimi metodami in prakso ter novimi tehnologijami, kar bo prispevalo k 
srednje- in dolgoročnemu prehodu na nizkoogljično gospodarstvo in trajnostni mestni razvoj. Dejanja 
posameznikov lahko sprožijo ozelenitev celotnih mest, prispevajo k večji odpornosti stavb in javnih krajev 
na temperaturna nihanja ter spodbudijo pretok zraka.
Projektne faze:
– zbiranje informacij v državah članicah, zlasti južnih, o tradicionalnih rešitvah in praktičnih zgledih za 
ohlajanje hiš in javnih prostorov;
– udeležba lokalnih akterjev, skupnosti, organov in različnih deležnikov;
– analiza praktičnih zgledov in uspešnih rešitev;
– oblikovanje vzorčnih lokalnih in regionalnih projektov za spodbujanje prebivalstva k preobrazbi domov;
– objava priporočil in rezultatov z digitalno podporo.
Pravna podlaga:
Dodati naslednje besedilo:
Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
Obrazložitev:
Obstajajo številne raziskave o ogrevanju in drugih problemih zaradi podnebnih razmer v severnih državah, 
zelo malo pa je znanega o celovitih rešitvah v južnih državah v zvezi z naselji, vlogo rastlinjakov in 
tradicionalnimi gradbenimi rešitvami, ki so značilne za arhitekturo v vseh sredozemskih mestih, pa tudi s 
praksami za ohranjanje temperaturnih razlik in zmanjšanje potreb po energiji.


