
PR\928464SL.doc PE506.123v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2012/0337(COD)

1.3.2013

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem 
akcijskem programu Unije do leta 2020 – „Dobro živeti ob upoštevanju 
omejitev našega planeta“
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Gaston Franco



PE506.123v01-00 2/54 PR\928464SL.doc

SL

PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z: [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem 
programu Unije do leta 2020 – „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0710),

– ob upoštevanju členov 294(2) in 192(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0392/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne …1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne …2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 20. aprila 2012 o reviziji šestega 
okoljskega akcijskega programa in 
določanju prednostnih nalog za sedmi 
okoljski akcijski program – boljše okolje 
za boljše življenje – je poudarila tri 

                                               
1 UL C …
2 UL C …



PE506.123v01-00 6/54 PR\928464SL.doc

SL

prednostne naloge, na katere je treba 
opreti novi program: izvajanje in krepitev, 
vključevanje in mednarodna razsežnost.

Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Evropska agencija za okolje (EEA) je 
v poročilu „Evropsko okolje – stanje in 
napovedi 2010“ (SOER 2010) ugotovila 
pomembne izzive na področju okolja, ki 
bodo imeli velike posledice, če ne bo 
storjeno nič za njihovo reševanje.

Or. fr

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Unija je določila cilj, da se 
zmanjševanje svetovne pokritosti z gozdovi 
zaustavi najpozneje do leta 2030, 
intenzivno krčenje tropskih gozdov pa se v 
primerjavi z ravnmi iz leta 2008 zmanjša 
za najmanj 50 % do leta 20201.
_______________
1 2912. seja Sveta za okolje, 4.12.2008.

Or. fr

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Izguba biotske raznovrstnosti in 
poslabšanje ekosistemov v Uniji 
pomembno vplivata na okolje in dobro 
počutje ljudi ter predstavljata visoke 
stroške za celotno družbo, zlasti za 
gospodarske udeležence v sektorjih, ki so 
neposredno odvisni od ekosistemskih 
storitev. Grožnje za biotsko raznovrstnost 
so tudi izzivi za odgovornost Unije do 
najbolj oddaljenih regij ter čezmorskih 
držav in ozemelj, ki so „vroče točke“ 
biotske raznovrstnosti1, ter do preostalega 
sveta, kar zadeva evropski okoljski odtis 
zunaj meja Unije.
_______________
1 „Vroče točke“ so geografska območja, 
kjer je biotska raznovrstnost ogrožena. V 
najbolj oddaljenih regijah ter čezmorskih 
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državah in ozemljih je 70 % evropske 
biotske raznovrstnosti in več endemičnih 
vrst kot na celi evropski celini.

Or. fr

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 : "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Unija in države članice so odgovorne za 
zagotavljanje doseganja prednostnih ciljev 
iz tega programa. Opredeljene izzive 
obravnavajo s skladnim pristopom. Ukrepi 
se sprejmejo v skladu z načelom
subsidiarnosti na ravni, ki je najbolj najbolj
primerna za doseganje prednostnih ciljev in 
z njimi povezanih rezultatov iz tega 

1. Unija in države članice so odgovorne za 
zagotavljanje doseganja prednostnih ciljev 
iz tega programa. Opredeljene izzive 
obravnavajo s skladnim pristopom. Ukrepi 
se sprejmejo v skladu z načeli prenosa 
pristojnosti, subsidiarnosti in 
sorazmernosti na ravni, ki je najbolj 
primerna za doseganje prednostnih ciljev in 
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programa. z njimi povezanih rezultatov iz tega 
programa.

Or. fr

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18. Kljub dosedanjim znatnim 
prizadevanjem bo zahteva iz okvirne 
direktive o vodah v zvezi z doseganjem
„dobrega ekološkega stanja“ do leta 2015 
verjetno izpolnjena le za približno 53 % 
teles površinske vode v EU. Obstaja tudi 
tveganje, da cilj iz okvirne direktive o 
morski strategiji v zvezi z doseganjem
„dobrega okoljskega stanja“ do leta 2020
verjetno ne bo izpolnjen, med drugim 

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

antropogenih groženj, kot so čezmerni 
ribolov, onesnaženost (vključno s 
podmorskim onesnaževanjem s hrupom) 
in prisotnost odpadkov v morjih, skupaj z 
učinki globalnega segrevanja 
(zakisljevanje oceanov). Čeprav so 
politike EU v zvezi z zrakom in 
industrijskimi emisijami prispevale k 
zmanjšanju številnih oblik onesnaževanja, 
so ekosistemi še vedno ogroženi zaradi 
prekomernega usedanja dušika in 
onesnaženja z ozonom, kar je povezano z 
emisijami iz prometa, intenzivnim 
kmetijstvom in proizvodnjo energije.

Or. fr

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18a. V kmetijskem sektorju je možnost 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov 
zelo velika in bistveno premalo 
izkoriščena. Sprememba kmetijskih praks 
za zmanjšanje vpliva sektorja na 
podnebne spremembe zahteva obdobje za 
obveščanje in ozaveščanje ter 
spremljajoče gospodarske ukrepe za 
spremembo. Instrumenti so, vendar se 
njihovo izvajanje srečuje z 
informacijskimi in metodološkimi 
ovirami, ki jih je treba premostiti.

Or. fr
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Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18b. Poleg tega je posebnost sektorja rabe 
zemljišč, spremembe rabe zemljišč in 
gozdarstva (LULUCF), ki zajema tudi 
dejavnosti upravljanja kmetijskih 
zemljišč, da je edini sektor, ki predstavlja 
ponor ogljika zaradi svoje zmožnosti za 
njegovo skladiščenje. Sprejetje na 
evropski ravni usklajenega 
zakonodajnega okvira, ki opredeljuje 
računovodska pravila, ki se uporabljajo za 
ta sektor in so skladna z odločitvami, 
sprejetimi na tem področju v okviru 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC), je prvi 
korak k njegovi vključitvi v zaveze, ki jih 
Unija sprejema v zvezi z bojem proti 
podnebnim spremembam.

Or. fr

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 18 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18c. Ozelenitev SKP bo omogočila 
povečanje zmožnosti skladiščenja, ki jo 
imajo kmetijska zemljišča, širše pa 
doseganje ekoloških ciljev, kot sta 
ohranjanje biotske raznovrstnosti in 
izboljšanje kakovosti vode in tal.

Or. fr
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Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

19. Zato je za varovanje, ohranjanje in 
izboljšanje naravnega kapitala EU 
potrebno tudi obravnavanje težav pri viru, 
med drugim z boljšim vključevanjem ciljev 
v zvezi z naravnim kapitalom v druge 
politike, pri čemer je treba zagotoviti, da so 
politike usklajene in zagotavljajo posredne 
koristi. K doseganju teh ciljev prispevajo 
tudi ozelenitveni elementi iz predlogov 
Komisije o reformah, zlasti za kmetijstvo, 
ribištvo in kohezijsko politiko EU, ki so 
podprti s predlogi za okolju prijaznejši 
proračun EU v večletnem finančnem 
okviru 2014–2020. Na vodne ekosisteme 
na podeželskih območjih bi moralo 
ugodno vplivati povezovanje kmetijskih 
izplačil z izpolnjevanjem ustreznih zahtev 
iz okvirne direktive o vodah, kot je 
določeno v predlogih Komisije za reformo 
skupne kmetijske politike. Ukrepi za 
okolju prijaznejšo skupno kmetijsko 
politiko bodo spodbujali tudi kmetijske 
prakse v zvezi z diverzifikacijo posevkov, 
zaščito trajnega travinja ter vzpostavitvijo 
in ohranjanjem ekološko dragocenih 
kmetijskih in gozdnih območij, ki ugodno 
vplivajo na okolje.

19. Zato je za varovanje, ohranjanje, 
izboljšanje in krepitev naravnega 
kapitala EU potrebno tudi obravnavanje 
težav pri viru, med drugim z boljšim 
vključevanjem ciljev v zvezi z naravnim 
kapitalom v druge politike, pri čemer je 
treba zagotoviti, da so politike usklajene in 
zagotavljajo posredne koristi. K doseganju 
teh ciljev prispevajo tudi ozelenitveni 
elementi iz predlogov Komisije o 
reformah, zlasti za kmetijstvo, ribištvo in 
kohezijsko politiko EU, ki so podprti s 
predlogi za okolju prijaznejši proračun EU 
v večletnem finančnem okviru 2014–2020.
Ukrepi za okolju prijaznejšo skupno 
kmetijsko politiko bodo spodbujali tudi 
kmetijske prakse v zvezi z diverzifikacijo 
posevkov, zaščito trajnega travinja in 
trajnih pašnikov, kmetijskim gozdarstvom
ter vzpostavitvijo in ohranjanjem ekološko 
dragocenih kmetijskih in gozdnih območij, 
ki ugodno vplivajo na okolje.

Or. fr

Obrazložitev

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens
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Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

20. V zvezi z morskim okoljem ima Unija 
glavno odgovornost, saj ima predvsem 
zaradi evropskih čezmorskih regij 
največje morsko območje na svetu. Treba
je zagotoviti, da je izkoriščanje 
gospodarskih priložnosti, ki jih ponuja 
pomorski sektor, od ribolova, pomorskega 
prometa in akvakulture do surovin ter 
energije na morju in morske 
biotehnologije, v skladu z ohranjanjem in 
trajnostnim upravljanjem morskih in 
obalnih ekosistemov. Morsko okolje trpi 
tudi zaradi kronične zamude na področju 
varstva, saj ekološko omrežje Natura 2000 
na morju, ki bi moralo biti dokončano leta 
20121, še vedno ni ekološko usklajeno in 
operativno. Prizadevanja držav članic za 
razširitev omrežja Natura 2000 na morju 
na podlagi obstoječih znanstvenih 
spoznanj in izvajanje programov 
pridobivanja znanstvenega znanja na 
morju za dokončanje omrežja so 
pomembna, zato je z njimi treba 
nadaljevati. Učinkovitost upravljanja 
zaščitenih morskih območij je treba 
izboljšati, zlasti v Sredozemlju.
_______________
1 COM(2006) 216 z dne 22.5.2006.

Or. fr
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Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

23. Za zmanjšanje največjih umetnih 
pritiskov na zemljišča, tla in druge 
ekosisteme v Evropi bodo sprejeti ukrepi, 
ki bodo zagotovili, da se pri odločitvah v 
zvezi z rabo zemljišč na vseh ustreznih 
ravneh primerno upoštevajo vplivi na 
okolje ter socialni in gospodarski učinki.
Sklepi vrha Rio+20 vključujejo poziv k
„nevtralnosti na področju degradacije 
zemljišč“. EU in države članice bi morale
nujno razmisliti o tem, kako lahko v 
okviru svojih pristojnosti najbolje 
zagotovijo izvajanje takšne zaveze. Ob 
upoštevanju načela subsidiarnosti in 
raznovrstnih možnosti, ki se zdaj 
uporabljajo na nacionalni ravni za 
varstvo tal, morajo države članice v 
okviru, določenem s tematsko strategijo za 
varstvo tal, opredeliti usmerjene 
nacionalne strategije za varstvo tal in 
metodologijo ocenjevanja tveganj, da bi 
identificirale prednostna onesnažena 
območja. Spodbujati je treba tudi 
izmenjavo znanja in izkušenj med 
državami članicami. Opredeljeni bodo tudi 
cilji za trajnostno rabo zemljišč in tal.

Or. fr

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 26 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) izguba biotske raznovrstnosti in 
degradacija ekosistemskih storitev se 
zaustavita, pri čemer se ohranijo, izboljšajo
in, kolikor je mogoče, znova vzpostavijo
ekosistemi in njihove storitve;

Or. fr

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) državljani Unije so akterji varstva, 
ohranjanja, izboljševanja in vrednotenja 
naravnega kapitala.
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Or. fr

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) razvoj in izvajanje nove strategije EU o 
gozdovih, ki obravnava številne zahteve in 
koristi v zvezi z gozdovi ter prispeva k bolj 
strateško usmerjenemu pristopu k varstvu 
gozdov in izboljšanju njihovega stanja, ki 
združuje zahteve po trajnosti in 
konkurenčnosti evropske gozdarske 
industrije;

Or. fr
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Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 26 – pododstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) izboljšanje obveščanja državljanov 
Unije o njeni okoljski politiki, krepitev 
izobraževanja o varstvu okolja v 
izobraževalnih sistemih držav članic in 
podpora državljanskim dejavnostim. 

Or. fr

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Priloga – odstavek - 27 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-27. Namen strategije Evropa 2020 je 
spodbujati trajnostno rast z dajanjem 
prednosti nizkoogljičnemu, z viri 
gospodarnemu in bolj konkurenčnemu 
gospodarstvu prek dveh vodilnih pobud, ki 
združujeta okoljske ambicije in cilje 
industrijske politike: „Evropa, 
gospodarna z viri“ in „Industrijska 
politika za dobo globalizacije“1.

_______________
1 COM(2010)0614 z dne 28.10.2010. 

Or. fr

Predlog spremembe 25

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 26

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27a. Namen vodilne pobude „Industrijska 
politika za dobo globalizacije“ je razviti 
industrijsko politiko, ki bi pomagala 
podjetjem, zlasti malim in srednjim, pri 
prehodu v nizkoogljično gospodarstvo in 
krepitvi njihove konkurenčnosti. Zato 
mora Unija spodbujati inovacije in 
industrijski razvoj s pametno okoljsko 
pravno ureditvijo1, ki temelji na oceni 
učinka, oceni obstoječih politik („pregled 
ustreznosti“) in preučitvi vpliva na 
konkurenčnost2.
_______________
1 COM(2012) 746 z dne 12.12.2012, 
„Ustreznost predpisov EU“.
2 SEC(2012) 91, 27.1.2012, „Operativne 
usmeritve za oceno učinka na panožno 
konkurenčnost v okviru sistema Komisije 
za oceno učinka“. 
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Or. fr

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 29 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 28

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

29a. Unija mora za dosego tega cilja 
ustvariti in ohraniti potrebne pogoje za 
razvoj ekoloških industrij, zlasti z 
zagotavljanjem njihove trajnostne 
preskrbe s surovinami1.
_______________
1 COM(2011)0025 z dne 2.2.2011 
„Reševanje izzivov na blagovnih borzah in 
na področju surovin“.

Or. fr

Predlog spremembe 29

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

29b. Poleg tega bo „partnerstvo za 
močnejšo evropsko industrijo“ omogočilo 
hitrejše vlaganje in inovacije na šestih 
vodilnih trgih, povezanih z zelenim 
gospodarstvom: napredne tehnologije za 
čisto proizvodnjo, ključne omogočitvene 
tehnologije, proizvodi na biološki osnovi, 
trajnostno gradbeništvo in surovine, čista 
vozila in plovila ter pametna omrežja.1

_______________
1 COM(2012)0582 z dne 10.10.2012 
„Močnejša evropska industrija za rast in 
oživitev gospodarstva: Posodobitev 
sporočila o industrijski politiki“.

Or. fr
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Predlog spremembe 30

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 29 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

29c. Poleg tega bo novi okvir evropske 
turistične politike omogočil razvoj 
trajnostnega turizma, ki bo povečal 
konkurenčnost in možnost za rast tega 
sektorja.1

_______________
1 COM(2010)0352 z dne 30.6.2010 
„Evropa, prva svetovna turistična 
destinacija – nov okvir evropske turistične 
politike“.

Or. fr

Predlog spremembe 31

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

30. Popolno izvajanje celostnega svežnja 
pravil EU na področjih energije in 
podnebnih sprememb je bistveno za 
doseganje ključnih točk, določenih za 
leto 2020, in konkurenčnega 
nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050.
Medtem ko si EU prizadeva zmanjšati 
domače emisije toplogrednih plinov za 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, in 
sicer do leta 2020, bo za uresničitev cilja 
glede 20-odstotnega povečanja energetske 
učinkovitosti potrebno veliko hitrejše 
izboljšanje učinkovitosti. K temu bo 
predvidoma pomembno prispevala nova 
direktiva o energetski učinkovitosti. To je 
pomembno tudi zaradi še vedno 
naraščajočega povpraševanja po energiji. 
Energetsko učinkovitost mora spremljati 
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nova direktiva o energetski učinkovitosti. tudi učinkovita raba virov. Predvsem je 
pomembno upoštevati redne razprave o 
različnih interesih glede rabe zemljišč za 
hrano ali za proizvodnjo biogoriv. Poleg 
tega je bistveno zagotoviti, da se lesni viri, 
vključno z biomaso za energetske namene, 
upravljajo trajnostno in uporabljajo tako 
učinkovito, kot je mogoče, ob upoštevanju 
značilnosti in gospodarskega razvoja 
različnih rab tega vira. 

Or. fr

Predlog spremembe 32

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33. Sprejeti bodo tudi ukrepi za nadaljnje 
izboljšanje okoljske uspešnosti dobrin in 
storitev na trgu EU v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu, in sicer z ukrepi za 
povečanje ponudbe okoljsko trajnostnih 
izdelkov in spodbujanje znatnega premika 
v povpraševanju potrošnikov po teh 
proizvodih. To se bo doseglo z 
uravnoteženo kombinacijo spodbud za 
potrošnike in podjetja, vključno z MSP,
tržnih instrumentov in predpisov za 
zmanjšanje okoljskih vplivov njihovih 
dejavnosti in proizvodov. Veljavna 
zakonodaja o proizvodih, kot so Direktiva 
o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, 
Direktiva v zvezi z energijskim 
označevanjem in Uredba o znaku za okolje, 
bo pregledana z namenom izboljšanja 
okoljske učinkovitosti in učinkovitosti 
virov proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu, kar zagotavlja bolj 
skladen okvir za trajnostno proizvodnjo in 
potrošnjo v EU2

33. Sprejeti bodo tudi ukrepi za nadaljnje 
izboljšanje okoljske uspešnosti dobrin in 
storitev na trgu EU v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu, in sicer z ukrepi za 
povečanje ponudbe okoljsko trajnostnih 
izdelkov in spodbujanje znatnega premika 
v povpraševanju potrošnikov po teh 
proizvodih. To se bo doseglo z 
uravnoteženo kombinacijo spodbud za 
potrošnike in podjetja, tržnih instrumentov 
in predpisov za zmanjšanje okoljskih 
vplivov njihovih dejavnosti in proizvodov.
V zvezi s tem je treba na nacionalni in 
evropski ravni vzpostaviti ugoden okvir, ki 
bo malim in srednjim podjetjem, ki 
predstavljajo večino podjetij v Uniji, 
omogočil izboljšanje njihove okoljske 
uspešnosti1. Ta okvir mora med drugim 
predvideti kampanje za ozaveščanje in 
programe tehnične/finančne pomoči, 
posebej namenjene malim in srednjim 
podjetjem. Veljavna zakonodaja o 
proizvodih, kot so Direktiva o okoljsko 
primerni zasnovi izdelkov, Direktiva v 
zvezi z energijskim označevanjem in 
Uredba o znaku za okolje, bo pregledana z 
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namenom oblikovanja poenostavljenega, 
poenotenega in celovitega okoljskega 
označevanja, optimizacije embalaže ter
izboljšanja okoljske učinkovitosti in 
učinkovitosti virov proizvodov v njihovem 
celotnem življenjskem ciklu, kar zagotavlja 
bolj skladen okvir za trajnostno 
proizvodnjo in potrošnjo v EU. Najti bo 
treba usklajeno evropsko metodo za 
izračun okoljskega odtisa proizvodov.
_______________
1 V skladu z načelom IX Akta za mala 
podjetja za Evropo: „Omogočiti MSP,da 
bodo izzive okolja spremenila v 
priložnosti“, COM(2008) 394 z dne 
19.6.2008.

Or. fr

Predlog spremembe 33

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

35. Da bi vzpostavili okvir za ukrepanje 
glede izboljšanja vidikov učinkovite rabe 
virov, ki presega emisije toplogrednih 
plinov in energijo, bodo določeni cilji za 
zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje na 
okolje, zlasti v živilskem, stanovanjskem 
sektorju in sektorju mobilnosti. V vseh 
navedenih sektorjih nastane skoraj 80 % 
vplivov potrošnje na okolje. V sklepih 
konference Rio+20 je priznana potreba po 
znatnem zmanjšanju izgube hrane po 
spravilu in drugih izgub hrane ter 
odpadkov v celotni verigi preskrbe s hrano.
Poleg tega bo nujno oceniti in omejiti 
vpliv na okolje, ki ga ima evropska poraba 
proizvodov in surovin, ki lahko prispevajo 
h krčenju in propadanju gozdov zunaj 
Unije, da bi dosegli cilje na podnebnem 
področju1.
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_______________
1 Natančneje, gre za porabo uvoženih živil 
in neživilskih proizvodov, kot so meso, 
soja, palmovo olje ali kovinske rude, ki ne 
izpolnjujejo trajnostnih zahtev. Glej COM 
(2008)0645 z dne 17.10.2008 „o 
spopadanju z izzivi krčenja in propadanja 
gozdov z namenom preprečevanja 
podnebnih sprememb in izgube biotske 
raznovrstnosti“ 

Or. fr

Predlog spremembe 34

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 38 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

38. Za spreminjanje odpadkov v vir, k 
čemur se poziva v načrtu za učinkovito 
rabo virov, je potrebno popolno in 
usklajeno izvajanje zakonodaje EU o 
odpadkih po vsej EU, ki je v skladu s 
hierarhijo ravnanja z odpadki in vključuje 
različne vrste odpadkov. Potrebna so 
dodatna prizadevanja, na primer na 
področju preprečevanja (predvsem 
odpadne hrane), za: zmanjšanje nastajanja 
odpadkov glede na BNP, postopno 
preusmerjanje odpadkov, ki jih je mogoče 
reciklirati in kompostirati, z 
odstranjevanja na recikliranje in 
predelavo z ustreznim načrtovanjem za 
razvoj alternativnih infrastruktur za 
recikliranje in predelavo, zagotovitev 
visokokvalitetnega recikliranja in razvoj 
trgov za sekundarne surovine. Z nevarnimi 
odpadki bo treba ravnati tako, da se čim 
bolj zmanjšajo znatni škodljivi učinki na 
zdravje ljudi in okolje, kot je bilo 
dogovorjeno na vrhu Rio+20. Zato je treba 
v celotni EU veliko bolj sistematično 
uporabljati ustrezno kombinacijo 
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pregledati obstoječe cilje za preprečevanje 
nastajanja, ponovno uporabo, recikliranje, 
predelavo in preusmeritev z odlagališč, da 
bi se doseglo krožno gospodarstvo s 
kaskadno rabo virov in skoraj ničelno 
stopnjo preostalih odpadkov.

instrumentov, ki vključuje ekonomske 
spodbude, tržne instrumente, predpise in 
načrtovanje infrastruktur za ravnanje z 
odpadki, da bi dali prednost preprečevanju 
nastajanja, recikliranju in ponovni uporabi, 
potem ko se zanjo opravita analiza učinka 
in analiza stroškov in koristi. Posebno 
pozornost bo treba nameniti državam 
članicam, ki so najmanj napredovale na 
tem področju, da bi izboljšali njihovo 
uspešnost in izvajanje pravnega reda 
Unije na področju odpadkov. Odpraviti je 
treba ovire, ki nastajajo pri dejavnostih 
recikliranja na notranjem trgu EU, ter 
pregledati obstoječe cilje za preprečevanje 
nastajanja, ponovno uporabo, recikliranje, 
predelavo in preusmeritev z odlagališč, da 
bi se doseglo krožno gospodarstvo s 
kaskadno rabo virov in skoraj ničelno 
stopnjo preostalih nepredelanih odpadkov.

Or. fr

Obrazložitev

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.

Predlog spremembe 35

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 41 – pododstavek 1 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, 
nastajanje odpadkov na prebivalca 
absolutno zmanjšano, energetska 
predelava odpadkov na materiale, ki jih ni
mogoče reciklirati omejena in odlaganje 
na odlagališča učinkovito odpravljeno.

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno,
ter da bi preprečili škodo za okolje in 
zdravje, nastajanje odpadkov glede na
BNP zmanjšano, odstranjevanje
odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati in 
kompostirati, pa postopoma preusmerjeno 
na recikliranje in predelavo.
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Or. fr

Predlog spremembe 36

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Oblikovanje skladnejšega okvira za 
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo.
Pregled zakonodaje o proizvodih z 
namenom izboljšanja okoljske 
učinkovitosti in učinkovitosti virov 
proizvodov v njihovem celotnem 
življenjskem ciklu. Določanje ciljev za 
zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje.

(d) Oblikovanje skladnejšega pravnega
okvira za trajnostno proizvodnjo in 
potrošnjo. Pregled zakonodaje o proizvodih 
z namenom izboljšanja okoljske 
učinkovitosti proizvodov in učinkovitosti 
rabe virov za proizvode v njihovem 
celotnem življenjskem ciklu. Določanje 
ciljev za zmanjšanje splošnega vpliva 
potrošnje. Boj proti odpadni hrani. 
Posplošitev okoljskega označevanja 
proizvodov. 

Or. fr

Predlog spremembe 37

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 41 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Upoštevanje razvoja trga dela in 
razvoj programov usposabljanja za 
poklice, povezane z zelenim 
gospodarstvom. 

Or. fr
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Predlog spremembe 38

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki ter 
učinkovito uporabo tržnih instrumentov in 
ukrepov, s katerimi se zagotovi učinkovito
postopno ukinjanje odlaganja na 
odlagališče, omejitev energetske predelave
odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče 
reciklirati, uporabo recikliranih odpadkov 
kot pomemben in zanesljiv vir surovin za 
EU, varno ravnanje z nevarnimi odpadki in 
njihovo zmanjšano nastajanje, odprava 
nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo
ovir za okolju prijazne dejavnosti 
recikliranja na notranjem trgu EU.

(e) V celoti izvajati zakonodajo EU o 
odpadkih. To bo vključevalo uporabo 
hierarhije ravnanja z odpadki v skladu z 
okvirno direktivo o odpadkih na podlagi 
pristopa življenjskega cikla, ter učinkovito 
uporabo tržnih instrumentov in ukrepov, s 
katerimi se zagotovijo postopno
preusmerjanje z odstranjevanja odpadkov, 
ki jih je mogoče reciklirati in kompostirati,
na recikliranje in predelavo, uporaba
recikliranih odpadkov kot pomembnega in
zanesljivega vira surovin za EU, varno 
ravnanje z nevarnimi odpadki in njihovo 
zmanjšano nastajanje, odprava nezakonitih 
pošiljk odpadkov in odprava ovir za okolju 
prijazne dejavnosti recikliranja na 
notranjem trgu EU Državljanom bo treba 
nameniti posebno obveščanje, da se na 
nacionalni in lokalni ravni okrepijo 
kampanje za jasno in preprosto 
obveščanje državljanov o preprečevanju 
odpadkov in ravnanju z njimi, za 
ozaveščanje in povečanje odgovornosti za 
zmanjšanje onesnaževanja in boj proti 
pomanjkljivemu občutku za solidarnost 
na okoljskem področju, za večjo 
razumljivost in boljšo prilagojenost pravil 
o ločevanju in zbiranju gospodinjskih 
odpadkov potrebam potrošnikov ter za 
spodbujanje potrošnikov k ločevanju.

Or. fr
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Predlog spremembe 39

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 41 – pododstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) Priprava in izvajanje akcijskega 
načrta Unije za oceno in omejitev vpliva 
evropske porabe proizvodov in surovin, ki 
lahko prispevajo h krčenju in propadanju 
gozdov zunaj Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 40

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

51. Poleg tega imajo lahko ukrepi za 
krepitev ekološke odpornosti in odpornosti 
na podnebne spremembe, kot sta obnova 
ekosistemov in zelena infrastruktura, 
pomembne družbenogospodarske koristi 
tudi za javno zdravje. Sinergije ter možne 
kompromise med podnebnimi in drugimi 
okoljskimi cilji, kot je kakovost zraka, je 
treba ustrezno upravljati. Nadomestitev 
goriv kot odziv na vprašanja glede 
podnebja ali varnosti oskrbe bi lahko na 
primer prispevala k znatnemu povečanju 
trdnih delcev in nevarnih emisij.

51. Poleg tega imajo lahko ukrepi za 
krepitev ekološke odpornosti in odpornosti 
na podnebne spremembe, kot so obnova 
ekosistemov ter zelena in modra
infrastruktura, pomembne 
družbenogospodarske koristi tudi za javno 
zdravje. Sinergije ter možne kompromise 
med podnebnimi in drugimi okoljskimi 
cilji, kot je kakovost zraka, je treba 
ustrezno upravljati. Nadomestitev goriv kot 
odziv na vprašanja glede podnebja ali 
varnosti oskrbe bi lahko na primer 
prispevala k znatnemu povečanju trdnih 
delcev in nevarnih emisij.

Or. fr

Obrazložitev

Pojem zelene in modre infrastrukture označuje omrežje, sestavljeno iz kopenskih in vodnih 
ekoloških kontinuitet. Je orodje za trajnostno prostorsko načrtovanje in prispeva k ugodnemu 
stanju ohranjenosti naravnih habitatov in vrst ter k dobremu ekološkemu stanju vodnih teles. 
Ta pojem ekološkega omrežja je povzet v ciljih biotske raznovrstnosti iz Aičija za obdobje 
2011–2020 (cilj 11). 
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Predlog spremembe 41

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 52 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kakovost zraka v EU se znatno izboljša; (a) kakovost – zunanjega in notranjega –
zraka v EU se znatno izboljša v skladu z 
ravnmi, ki jih priporoča Svetovna 
zdravstvena organizacija;

Or. fr

Predlog spremembe 42

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 52 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) nadaljevanje izvajanja uredbe 
REACH v skladu z logiko stabilnosti in 
predvidljivosti z zmanjševanjem upravne 
in finančne obremenitve za mala in 
srednja podjetja, da se zagotovijo visoka 
raven varovanja zdravja ljudi in okolja, 
prost pretok kemikalij na notranjem trgu 
ter izboljšanje konkurenčnosti in inovacij 
evropskih podjetij1;
_____________
1 Splošno poročilo o uredbi REACH z dne 
5. februarja 2013 v skladu s členom 
117(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (uredba 
REACH) in členom 46(2) Uredbe (ES) 
št. 1272/2008 (uredba CLP) ter pregled 
nekaterih elementov uredbe REACH v 
skladu s členi 75(2), 138(2), 138(3) in 
138(6) uredbe REACH.

Or. fr
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Predlog spremembe 43

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 52 – pododstavek 2 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razvoj strategije EU za nestrupeno
okolje, ki temelji na celoviti zbirki znanja 
o izpostavljenosti kemikalijam in 
strupenosti ter spodbuja inovacije v zvezi s
trajnostnimi nadomestili;

(d) nadaljevanje izvajanja strategije EU za
čisto, varno in zdravo okolje v skladu s 
ciljem, dogovorjenem na svetovnem vrhu 
o trajnostnem razvoju leta 2002 in 
potrjenem na vrhu Rio+20, na podlagi 
celovite zbirke znanja o izpostavljenosti 
kemikalijam in strupenosti, pridobljenega 
predvsem z uporabo alternativnih metod 
za nadomestitev preskusov na živalih, ki 
jih je združila Evropska agencija za 
kemikalije, ter spodbujanja inovacij v 
zvezi z varnimi trajnostnimi nadomestili;

Or. fr

Predlog spremembe 44

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 52 – pododstavek 2 – točka d a (novo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) sprejetje standardov na ravni Unije 
za raziskovalne protokole in ocenjevalna 
merila v zvezi z biološkim spremljanjem 
okolja in ljudi, da se optimizira uporaba 
tega orodja v okviru splošnega 
ocenjevanja kakovosti okolja in 
zdravstvenega stanja državljanov Unije; 

Or. fr
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Predlog spremembe 45

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

54. Zagotavljanje dejanskega izvajanja 
okoljske zakonodaje EU ima trojno korist:
zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev 
za gospodarske udeležence na enotnem 
trgu, pospeševanje inovacij in spodbujanje 
prednosti prvega na trgu za evropska 
podjetja v veliko sektorjih. Stroški, 
povezani z neizvajanjem zakonodaje, pa so 
visoki in na splošno ocenjeni na približno
50 milijard EUR na leto, vključno s stroški, 
ki so povezani s postopki za ugotavljanje 
kršitev. Samo leta 2009 je potekalo 
451 postopkov za ugotavljanje kršitev, ki 
so bili povezani z okoljsko zakonodajo 
EU. Komisija prejme tudi številne 
pritožbe, ki jih predložijo neposredno 
državljani EU, pri čemer bi lahko veliko 
takšnih pritožb bolje obravnavali na ravni 
držav članic ali lokalni ravni.

54. Zagotavljanje dejanskega izvajanja 
okoljske zakonodaje EU ima trojno korist:
zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev 
za gospodarske udeležence na enotnem 
trgu, pospeševanje inovacij in spodbujanje 
prednosti prvega na trgu za evropska 
podjetja v veliko sektorjih. Stroški, 
povezani z neizvajanjem zakonodaje, pa so 
visoki in na splošno ocenjeni na približno 
50 milijard EUR na leto, vključno s stroški, 
ki so povezani s postopki za ugotavljanje 
kršitev. Leta 2011 je bilo na okoljskem 
področju ugotovljenih največ kršitev 
prava Unije (299), kar je 17 % vseh 
kršitev, začetih pa je bilo 114 novih 
postopkov za ugotavljanje kršitev.
Komisija prejme tudi številne pritožbe, ki 
jih predložijo neposredno državljani EU, 
pri čemer bi lahko veliko takšnih pritožb 
bolje obravnavali na ravni držav članic ali 
lokalni ravni.

Or. fr

Obrazložitev

Številke izhajajo iz 29. letnega poročila o spremljanju uporabe prava EU (2011) 
(COM(2012) 714).

Predlog spremembe 46

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

55. Zato bo v prihodnjih letih glavna 
prednostna naloga izboljšanje izvajanja 
okoljskega pravnega reda EU na ravni 
držav članic. Med državami članicami in v 

55. Zato bo v prihodnjih letih glavna 
prednostna naloga izboljšanje izvajanja 
okoljskega pravnega reda EU na ravni 
držav članic. Stalen razvoj in vedno večja 
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njih obstajajo velike razlike glede 
izvajanja. Vsem, ki sodelujejo pri izvajanju 
okoljske zakonodaje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, je treba 
zagotoviti znanje in možnost za izboljšanje 
zagotavljanja koristi te zakonodaje.

zapletenost evropske okoljske zakonodaje 
povzročata pravno nestabilnost, težave pri 
razumevanju ter stroške za podjetja, 
uprave na vseh ravneh in posameznike. 
To med državami članicami in v njih
povzroča tudi velike razlike glede 
izvajanja, upravna bremena in nesoglasja 
pri razlagi in sodni praksi. Vsem, ki 
sodelujejo pri izvajanju okoljske 
zakonodaje na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, je treba zagotoviti znanje in 
možnost za izboljšanje zagotavljanja 
koristi te zakonodaje.

Or. fr

Predlog spremembe 47

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

57. Prvič, izboljšal se bo način zbiranja in 
razširjanja znanja o izvajanju, da bodo 
splošna javnost in okoljski strokovnjaki v 
celoti razumeli, kako nacionalne in lokalne 
uprave uresničujejo obveznosti Unije. V 
zvezi z izzivi posameznih držav članic na 
področju izvajanja bo predvidena pomoč, 
podobna prilagojenemu pristopu, na 
katerem je temeljil postopek evropskega 
semestra. Za obravnavanje vprašanj, kot je 
vprašanje vira finančne podpore za 
izvajanje in boljših informacijskih 
sistemov za sledenje napredku, bodo 
pripravljeni na primer sporazumi o 
partnerskem izvajanju, ki vključujejo 
Komisijo in posamezne države članice.

57. Prvič, izboljšal se bo način zbiranja in 
razširjanja znanja o izvajanju, da bodo 
splošna javnost in okoljski strokovnjaki v 
celoti razumeli, kako nacionalne in lokalne 
uprave uresničujejo obveznosti Unije. V 
zvezi z izzivi posameznih držav članic na 
področju izvajanja bo predvidena pomoč, 
podobna prilagojenemu pristopu, na 
katerem je temeljil postopek evropskega 
semestra. Za obravnavanje vprašanj, kot je 
vprašanje vira finančne podpore za 
izvajanje in boljših informacijskih 
sistemov za sledenje napredku, bodo 
pripravljeni na primer sporazumi o 
partnerskem izvajanju, ki vključujejo 
Komisijo in posamezne države članice. Za 
povečanje učinkovitosti tega postopka 
bodo lahko vanj vključeni lokalni in 
regionalni organi, na primer prek 
tristranskih sporazumov o partnerstvu, ob 
upoštevanju upravne organizacije vsake 
države članice. Tehnična platforma za 
sodelovanje na okoljskem področju, ki sta 



PE506.123v01-00 34/54 PR\928464SL.doc

SL

jo vzpostavila Odbor regij in Evropska 
komisija, bo olajšala dialog in izmenjavo 
informacij, da se bo izboljšalo izvajanje 
zakonodaje na terenu.

Or. fr

Predlog spremembe 48

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

58. Drugič, EU bo zahteve glede 
inšpekcijskih pregledov in nadzora 
vključila v široko okoljsko zakonodajo EU, 
pri čemer jih bo dopolnila z zmogljivostjo 
na ravni EU, ki omogoča obravnavo 
okoliščin, v katerih obstaja upravičen 
razlog za zaskrbljenost.

58. Drugič, treba bo strukturirati in 
okrepiti mrežo organov držav članic, 
pristojnih za izvajanje in uveljavljanje 
okoljske zakonodaje (mreža IMPEL) z 
zagotovitvijo ustrezne dolgoročne 
finančne podpore, tako da se bo bolj 
sistematično uporabljala pri strokovnih 
pregledih, da bo okrepila delo pri 
ugotavljanju in izmenjavi dobrih praks in 
da bo bolj razširjena na lokalni in 
regionalni ravni. EU bo tudi zahteve glede 
inšpekcijskih pregledov in nadzora 
vključila v široko okoljsko zakonodajo EU, 
pri čemer jih bo dopolnila z zmogljivostjo 
na ravni EU, ki omogoča obravnavo 
okoliščin, v katerih obstaja upravičen 
razlog za zaskrbljenost, in ki se bo lahko 
uporabljala na zahtevo zadevnih držav 
članic na podlagi pristopa stroškov in 
koristi.

Or. fr



PR\928464SL.doc 35/54 PE506.123v01-00

SL

Predlog spremembe 49

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 63 – pododstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) zagotovitev spoštovanja načel 
pametne pravne ureditve na okoljskem 
področju, poenostavitev zakonodaje in 
izboljšanje pedagoškega dela o standardih 
med političnimi in gospodarskimi akterji 
ter državljani;

Or. fr

Predlog spremembe 50

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 63 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) priprava sporazumov o partnerskem 
izvajanju med državami članicami in 
Komisijo;

(b) prostovoljna priprava sporazumov o 
partnerskem izvajanju med državami 
članicami in Komisijo, pri kateri 
sodelujejo lokalni in regionalni organi;

Or. fr

Predlog spremembe 51

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 63 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vključitev zavezujočih meril za 
učinkovite inšpekcijske preglede in nadzor 
držav članic v širšo okoljsko zakonodajo 
EU in njihova dopolnitev z zmogljivostjo 
na ravni EU, ki omogoča obravnavo 
okoliščin, v katerih obstaja upravičen 
razlog za zaskrbljenost, pri čemer bo 
podprta s podporo za mreže 

(c) spodbujanje držav članic k 
racionalizaciji njihovih obstoječih 
zmogljivosti na področju inšpekcijskih 
pregledov in krepitev mreže IMPEL; 
vključitev zavezujočih meril za učinkovite 
inšpekcijske preglede in nadzor držav 
članic v širšo okoljsko zakonodajo EU in 
njihova dopolnitev z zmogljivostjo na ravni 
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strokovnjakov; EU, ki omogoča obravnavo okoliščin, v 
katerih obstaja upravičen razlog za 
zaskrbljenost, na zahtevo zadevnih držav 
članic in na podlagi analize stroškov in 
koristi; spodbujanje vzpostavitve mreže 
strokovnjakov po vzoru mreže IMPEL, da 
se omogoči večja uporaba strokovnih 
pregledov na zahtevo zadevnih držav 
članic, tudi za upravljanje primerov, ki so 
predmet resne zaskrbljenosti;

Or. fr

Predlog spremembe 52

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

65. Na ravni EU in mednarodni ravni je 
treba sprejeti ukrepe za dodatno krepitev in 
izboljšanje povezave med znanostjo in 
politiko na področju okolja, kot na primer z 
imenovanjem glavnih znanstvenih 
svetovalcev, kot so to že storile Komisija 
in nekatere države članice.

65. Na ravni EU in mednarodni ravni je 
treba sprejeti ukrepe za dodatno krepitev in 
izboljšanje povezave med znanostjo in 
politiko na področju okolja, kot na primer z
optimizacijo tekočega dela nacionalnih 
agencij za okolje, Evropske agencije za 
okolje (EEA) in njenega okoljskega 
informacijskega in opazovalnega omrežja 
(Eionet) ter imenovanjem glavnih 
znanstvenih svetovalcev, kot so to že 
storile Komisija in nekatere države članice.
Poleg tega je pomembno, da Unija 
dejavno prispeva k Medvladni platformi 
za biotsko raznovrstnost in storitve 
ekosistemov (IPBES), ko bo postala njena 
polnopravna članica, da se vzpostavi 
povezava med lokalnimi, regionalnimi in 
mednarodnimi ravnmi pri upravljanju 
biotske raznovrstnosti. 

Or. fr
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Predlog spremembe 53

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 79

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

79. Čeprav je na voljo veliko sredstev za 
okolje, izkušnje iz programskega obdobja 
2007–2013 kažejo, da je bila v prvih letih 
uporaba sredstev na nacionalni in 
regionalni ravni zelo neenakomerna, kar bi 
lahko ogrozilo doseganje dogovorjenih 
ciljev. Da bi se izognili ponovnim težavam, 
morajo države članice okoljske in 
podnebne cilje vključiti v svoje strategije 
in programe financiranja za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, razvoj 
podeželja in pomorsko politiko, nameniti 
prednost zgodnji uporabi finančnih 
sredstev za okolje in podnebne spremembe 
ter okrepiti finančno sposobnost organov 
izvajanja za stroškovno učinkovite in 
trajnostne naložbe, da se zagotovi ustrezna 
in potrebna finančna podpora za naložbe na 
teh področjih.

79. Čeprav je na voljo veliko sredstev za 
okolje, izkušnje iz programskega obdobja 
2007–2013 kažejo, da je bila v prvih letih 
uporaba sredstev na nacionalni in 
regionalni ravni zelo neenakomerna, kar bi 
lahko ogrozilo doseganje dogovorjenih 
ciljev. Da bi se izognili ponovnim težavam, 
morajo države članice okoljske in 
podnebne cilje vključiti v svoje strategije 
in programe financiranja za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, razvoj 
podeželja in pomorsko politiko, nameniti 
prednost zgodnji uporabi finančnih 
sredstev za okolje in podnebne spremembe 
ter okrepiti finančno sposobnost organov 
izvajanja za stroškovno učinkovite in 
trajnostne naložbe, da se zagotovi ustrezna 
in potrebna finančna podpora za naložbe na 
teh področjih. Priporoča se na primer 
sistematična uporaba okvirov 
prednostnega ukrepanja iz direktive o 
habitatih, živalskih in rastlinskih vrstah 
za uskladitev finančnih potreb omrežja 
Natura 2000.

Or. fr

Predlog spremembe 54

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 79 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

79a. Na splošno bo treba predlagati 
ukrepe za zagotovitev učinkovite porabe 
sredstev Unije za strukturne ukrepe, zlasti 
na področju vode, prevoza, energetske 
učinkovitosti in odpadkov. Na primer, v 
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primeru infrastruktur za komunalne 
odpadke podelitev subvencij Unije ni 
odvisna niti od izvajanja spremljajočih 
ukrepov niti od uresničevanja ciljev 
politike Unije o odpadkih, kar omejuje 
učinkovitost financiranja Unije1. 
_______________
1 V zvezi s tem glej priporočila Evropskega 
računskega sodišča v posebnem poročilu 
št. 20/2012 „Ali financiranje projektov za 
izgradnjo objektov za gospodarjenje s 
komunalnimi odpadki v okviru 
strukturnih ukrepov uspešno pomaga 
državam članicam pri doseganju ciljev 
politike EU glede gospodarjenja z 
odpadki?“ (UL C 28, 30.1.2013, str. 2).

Or. fr

Obrazložitev

Preveč evropskih sredstev, namenjenih okoljskim ukrepom, ostaja premalo ali neoptimalno 
izkoriščenih.

Predlog spremembe 55

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) opredelitev, določitev in 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;

Or. fr
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Predlog spremembe 56

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 82 – pododstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) razvoj kompenzacij za opravljene 
okoljske storitve, ko iz njih izhajajo 
zahteve ali dodatni stroški za naložbe in 
upravljanje; zlasti spodbujanje 
oblikovanja in vzpostavitve plačilnih 
sistemov za okoljske storitve, da se 
uskladijo vprašanja gospodarskega 
razvoja in ohranjanja.

Or. fr

Obrazložitev

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.

Predlog spremembe 57

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 88 

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 

88. V večini mest se srečujejo z običajnimi 
okoljskimi težavami, vključno s slabo 
kakovostjo zraka, visoko stopnjo hrupa, 
emisijami toplogrednih plinov, razvojem 
mestne in primestne biotske 
raznovrstnosti, pomanjkanjem vode, 
poplavami in neurji, onesnaženimi 
območji, degradiranimi območji in 
odpadki, pa tudi z vprašanjem 
nadzorovanja energije. Hkrati so mesta v 
EU dejavniki, ki določajo standarde glede 
trajnosti v mestih, in pogosto kot prva 



PE506.123v01-00 40/54 PR\928464SL.doc

SL

strategijah razvoja mest. uvajajo inovativne rešitve za okoljske 
izzive. V vedno več evropskih mestih je 
okoljska trajnost bistven element v 
strategijah razvoja mest.

Or. fr

Obrazložitev

Kar zadeva živalske vrste v mestih, nekatere izginjajo, medtem ko bi druge lahko postale 
invazivne. Torej je pomembno sprejeti resnično upravljanje mestne biotske raznovrstnosti.

Predlog spremembe 58

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 88 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

88a. Urbanizacija pri evropskih meščanih 
vzbuja okoljsko ozaveščenost in potrebo 
po ponovni vzpostavitvi stika z naravo v 
bližini mest. Mesto tako postaja izziv za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
Ponovna uvedba naravne razsežnosti v 
mestno okolje, zlasti prek novih 
pokrajinskih prostorskih razporeditev, 
ozelenjevanje nekaterih zidov in streh ter 
razvoj zelenih in modrih mestnih 
infrastruktur so pobude, ki gredo v tej 
smeri. Uspešnost evropskih mest na 
področju biotske raznovrstnosti je treba 
ocenjevati in izboljšati na podlagi indeksa 
posebne biotske raznovrstnosti v mestih, 
kot je singapurski indeks, predstavljen na 
svetovni konferenci o biotski 
raznovrstnosti v Nagoji (2010).

Or. fr

Obrazložitev

Pomanjkljiva znanstvena spoznanja o biotski raznovrstnosti v mestih zavirajo pripravo 
projektov za njeno zaščito. 
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Predlog spremembe 59

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 90 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

90. EU mora dodatno pospeševati in po 
potrebi razširiti obstoječe pobude za 
spodbujanje inovacij in najboljše prakse v 
mestih, mreženja in izmenjave med njimi 
ter spodbujati mesta, da predstavijo svojo 
vodilno vlogo pri trajnostnem razvoju 
mest. Institucije EU in države članice
morajo omogočiti in spodbujati uporabo 
finančnih sredstev EU, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike, in drugih 
finančnih sredstev za podporo mestom pri 
njihovem prizadevanju za okrepitev 
trajnostnega razvoja mest, ozaveščanje in 
spodbujanje vključevanja lokalnih 
udeležencev. Z razvojem in sprejetjem 
sklopa trajnostnih meril za mesta bo 
vzpostavljena skupna referenčna podlaga 
za takšne pobude, pri čemer bo to 
spodbudilo usklajen in celosten pristop k 
trajnostnemu razvoju mest.

90. EU mora dodatno pospeševati in po 
potrebi razširiti obstoječe pobude za 
spodbujanje inovacij in najboljše prakse v 
mestih, kot so npr. eko četrti, mreženja in 
izmenjave med njimi1 ter spodbujati mesta, 
da predstavijo svojo vodilno vlogo pri 
trajnostnem razvoju mest. Izvajanje 
Evropskega partnerstva za inovacije za 
pametna mesta in skupnosti bo moralo 
omogočiti spodbujanje razvoja pametnih 
tehnologij v mestih, zlasti s skupno 
uporabo sredstev za raziskave v sektorjih 
energije, prevoza ter informacijske in 
telekomunikacijske tehnologije (ITK)2 in s 
postavitvijo mest v glavno strateško vlogo.
Poleg tega morajo institucije EU in države 
članice omogočiti in spodbujati uporabo 
finančnih sredstev EU, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike, in drugih 
finančnih sredstev za podporo mestom pri 
njihovem prizadevanju za okrepitev 
trajnostnega razvoja mest, ozaveščanje in 
spodbujanje vključevanja lokalnih 
udeležencev. Z razvojem in sprejetjem 
sklopa trajnostnih meril in kazalnikov za 
mesta predvsem na podlagi strokovnega 
znanja izvedencev za mesta (kot so 
urbanisti, arhitekti, podjetniki) bo 
vzpostavljena skupna referenčna podlaga 
za takšne pobude, pri čemer bo to 
spodbudilo usklajen in celosten pristop k 
trajnostnemu razvoju mest.

_______________
1 Na primer: „Konvencija županov“, ki jo 
je Komisija začela po sprejetju 
energetsko-podnebnega svežnja leta 2008, 
in tudi drugi mednarodni sporazumi, kot 
so Aalborgška listina (1994 in 2004), 
Leipziška listina (2007), izjava iz Toleda 
(2010) in Malaška listina (2011). 
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2 C(2012)4701 z dne 10.07.2012.

Or. fr

Predlog spremembe 60

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 91 – pododstavek 1 – točka 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, 
projektiranje in mobilnost.

Or. fr

Predlog spremembe 61

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 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 skupnih
meril in kazalnikov za ocenjevanje 
okoljske uspešnosti mest, pri čemer se 
upoštevajo gospodarski in socialni učinki
ter zgodovinske in geografske posebnosti 
mestnih modelov;

Or. fr

Predlog spremembe 62

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 91 – pododstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) izboljšanje in upravljanje biotske 
raznovrstnosti v mestih ter začetek 
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ozaveščanja državljanov o položaju 
živalskih in rastlinskih vrst v mestih; 

Or. fr

Predlog spremembe 63

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 91 – pododstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) podpora zdravi in trajnostni 
mobilnosti v mestih z zmanjševanjem 
emisij onesnaževal in hrupa; razvoj in 
posodobitev omrežij mestnega javnega 
prevoza; vključitev elektromobilnosti v 
lokalne prevozne modele in priprava 
načrtov za električna vozila na ravni mest 
Unije; spodbujanje različnih alternativnih 
načinov potovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 64

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 91 – pododstavek 2 – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) izboljšanje prihrankov energije s 
pametnimi stavbami in uporabo IKT; 
spodbujanje trajnostne prenove in 
gradnje; razvoj in povezovanje 
znanstvenega in tehničnega znanja o 
stavbah v mrežo na evropski ravni na 
podlagi celostnega pristopa h 
gradbeništvu z vidika okoljske uspešnosti, 
energetske učinkovitosti, varnosti, 
zdravja, prilagajanja potrebam 
uporabnikov, inovacij in gospodarske 
konkurenčnosti;
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Or. fr

Predlog spremembe 65

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 91 – pododstavek 2 – točka 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 mesta na voljo 
informacije o financiranju ukrepov za 
izboljšanje trajnosti v mestih in dostop do 
takšnega financiranja, ter zagotovitev 
višine financiranja glede na njihove 
potrebe.

Or. fr

Predlog spremembe 66

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 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, 

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, 
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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.

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. Ta 
prizadevanja bo treba pravično razdeliti 
na mednarodni ravni. Sedanji program bo 
moral preostalemu svetu poslati močno 
politično sporočilo in prispevati k 
oblikovanju mednarodnega okoljskega 
upravljanja, ki bo preseglo finančno 
solidarnost in zagotovilo, da se tretje 
države zavežejo prav tako kot Unija. 

Or. fr

Predlog spremembe 67

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 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 ter 
državami in ozemlji, pridruženimi Uniji.
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.
Okrepiti bo treba politiko obveščanja EU 
o njenih ukrepih v zvezi z okoljem na 
svetovni ravni. 
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Or. fr

Obrazložitev

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne. 
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme. La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.

Predlog spremembe 68

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 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 udeležence, pri čemer se 
bo predvidoma začel izvajati leta 2020. EU 
bo v tem postopku še vedno proaktivno 
sodelovala, med drugim pri razpravah o 

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 
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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.

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 zunanjo 
politiko, vključno s trgovinsko in razvojno 
politiko, v duhu vzajemnosti in 
obojestranskih koristi.

Or. fr

Predlog spremembe 69

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 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 

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
v duhu vzajemnosti spodbujata druge 
države, da nadgradijo in okrepijo okoljske 
regulativne okvire in standarde ter se 
borijo proti okoljskemu dampingu. Za 
zagotavljanje okoljske celovitosti 
evropskih mehanizmov in poštene 
konkurence ter preprečevanje selitve virov 
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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.

CO2 in evropskih podjetij bo treba 
nadaljevati razmislek o uvedbi 
mehanizma za vključevanje ogljika ob 
upoštevanju pravil STO. 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 in izkoriščanje virov
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. Na splošno si bo 
Unija prizadevala za izboljšanje vidikov, 
povezanih z dolžnostjo skrbnosti v vseh 
dobavnih verigah. 

Or. fr

Obrazložitev

Izkrivljanje konkurence in tveganja okoljskega dampinga so vedno pogostejši ter škodijo 
podjetjem in delavcem v Evropski uniji, ki morajo spoštovati višje standarde. Mehanizem za 
vključevanje ogljika bi omogočil boj proti tveganjem prenosa emisij CO2 v tretje države.

Predlog spremembe 70

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 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 na podlagi 
sklepov konference Rio+20 in splošnega 
pristopa vseh držav članic OZN k 
upravnemu odboru UNEP s krepitvijo 
njegovih finančnih sredstev, zmogljivosti 
in regionalnih pisarn ter nadaljnje 
prizadevanje, da UNEP postane agencija 
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Združenih narodov, in podpora stalnim 
prizadevanjem za okrepitev sinergij med 
večstranskimi okoljskimi sporazumi;

Or. fr

Predlog spremembe 71

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 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 
zavez, kar prispeva k zmanjšanju revščine 
in trajnostnemu razvoju;

(d) bolj strateško usmerjeno sodelovanje s 
partnerskimi državami. To pomeni, da 
mora biti sodelovanje: (i) s strateškimi 
partnerji namenjeno zlasti spodbujanju 
najboljše prakse na področju domače 
okoljske politike in zakonodaje ter 
konvergenci v okviru večstranskih 
pogajanj na področju okolja; (ii) z 
državami, vključenimi v evropsko 
sosedsko politiko, namenjeno zlasti 
postopnemu približevanju ključni okoljski 
in podnebni politiki ter zakonodaji EU in 
okrepitvi sodelovanja, izmenjave 
informacij in zmogljivosti za obravnavanje 
regionalnih okoljskih in podnebnih 
izzivov; (iii) 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; (iv) usmerjeno v 
izvajanje desetletnega programskega 
okvira v zvezi s trajnostnimi načini 
potrošnje in proizvodnje, sprejetega na 
vrhu Rio+20; 

Or. fr
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Predlog spremembe 72

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 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, 
različnimi medvladnimi pogodbami o 
ohranjanju prostoživečih živalskih vrst in
njihovih habitatov na svetovni ravni 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;

Or. fr

Predlog spremembe 73

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 100 – pododstavek 2 – točka g a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) sprejetje trgovinske strategije, ki bo 
temeljila na vzajemnosti na področju 
okoljskih standardov na večstranski 
(STO) in dvostranski ravni v okviru 
sporazumov o prosti trgovini z različnimi 
tretjimi državami ob upoštevanju ravni 
njihovega razvoja; 

Or. fr
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Predlog spremembe 74

Predlog sklepa
Priloga – odstavek 100 – pododstavek 2 – točka g b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) zagotovitev dejavne udeležbe 
državljanov in organizacij civilne družbe, 
ki si prizadevajo za trajnostni razvoj na 
svetovni ravni v skladu z deklaracijo 
Rio+201, in izboljšanje okoljskega 
upravljanja s spodbujanjem priprave 
regionalnih in nacionalnih pobud;
_______________
1 V skladu z odstavkom 88(h) deklaracije 
Rio+20.

Or. fr

Predlog spremembe 75

Predlog sklepa
Priloga - odstavek 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 
bodo razviti v sodelovanju z 
zainteresiranimi stranmi v okviru načrta za 
Evropo, gospodarno z viri.

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. Na področju 
nastajanja in predelave odpadkov bo treba 
doseči napredek pri poznavanju in 
usklajevanju podatkov v okviru obstoječih 
evropskih predpisov o statističnih 
podatkih. Dodatni kazalniki za merjenje 
splošnega napredka pri doseganju z viri 
gospodarnega evropskega gospodarstva in 
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družbe ter njegovega prispevka k blaginji 
in dobremu počutju bodo razviti v 
sodelovanju z zainteresiranimi stranmi v 
okviru načrta za Evropo, gospodarno z viri, 
in v skupnem okviru za izvajanje 
strategije za biotsko raznovrstnost 2020.

Or. fr
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OBRAZLOŽITEV

Prejšnji evropski okoljski akcijski program se je iztekel konec julija 2012. Torej je skrajni čas, 
da se dogovorimo o novem splošnem okviru za obdobje do leta 2020 in predlagamo 
velikopotezno in realistično vizijo za leto 2050 v skladu z dinamičnim razvojem, ki se je začel 
na vrhu Rio+20. 

Sam naslov programa „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ navaja na 
filozofsko razmišljanje o odnosu človeka do narave in potrebi po uskladitvi gospodarske 
dejavnosti z varstvom okolja okrog pojma trajnostnega razvoja. Tako bi bilo treba preseči 
slepo željo po življenju in jo zamenjati z etiko odgovornosti, ki jo povzema rek, da „zemlje 
nismo podedovali od prednikov, ampak smo si jo izposodili od svojih otrok“. 

Vse je vsebovala že Svetovna listina o naravi iz leta 1982, vendar je treba ugotoviti, da 30 let 
pozneje še vedno ostajajo veliki izzivi na področju pritiskov na naravne vire, poslabšanja 
ekosistemov, porabe energije, onesnaževanja, odpadkov, tveganj za zdravje ali celo 
podnebnih sprememb. Vseeno se hkrati pojavlja velik izziv ohraniti oziroma izboljšati 
življenjske razmere za posameznike v Evropi in svetu. Kako torej hkrati varovati planet in 
ustvarjati bogastvo? 

V tem času gospodarske krize in varčevanja bi lahko bilo poudarjanje okoljske politike 
nemogoča naloga, saj se zdi kot sekundarna prednostna naloga ali torej kot prisila in ovira za 
gospodarsko rast in zaposlovanje. A zdi se, da je to hkrati kratkoročno in razdvojeno vizijo 
razumneje nadomestiti z učinkovito kombinacijo okoljskega sporočila ter gospodarskih in 
industrijskih vprašanj, ki bo vse akterje združila v inovativnem delovanju, ki prinaša 
napredek. 

Ukrepi za okolje ustvarjajo zelo visoke stroške – tako kot sicer neukrepanje na tem področju –
, vendar tudi koristi, ki jih v tem obdobju ne smejo prezreti niti javnofinančni organi niti 
zasebni vlagatelji. Zato okoljsko vprašanje ne sme biti prilagoditvena spremenljivka, temveč 
se mora zelo na začetku vključiti v različne sektorske politike. 

Sedmi okoljski akcijski program, ki ponuja celovit načrt, je lahko velik okoljski manifest 
Evropske unije za njene državljane in preostali svet, hkrati pa tudi akt, s katerim se ustanavlja 
evropski ekološki New deal do leta 2020, ki bo zagotavljal bolj „zeleno“ rast in ustvarjal 
delovna mesta. 

Zamisel „zelene“ rasti, kot jo spodbuja deklaracija OECD iz leta 2009, ne pripada tej ali drugi 
politični usmeritvi in je lahko predmet širokega soglasja. Temelji na gospodarstvu, ki manj 
oziroma bolje uporablja energijo in surovine, ki proizvaja in potroši pametno z izogibanjem 
zapravljanju, ki nadzira zavržke in odpadke ter hkrati zmanjšuje njihov pritisk na okolje. Ni 
sinonim zmanjševanja, ampak prav nasprotno cilja na učinkovito rabo virov, inovacije in 
konkurenčnost podjetij. 

Sedmi okoljski akcijski program za dosego te „zelene“ rasti zahteva številna prizadevanja, ki 
jih je treba razumeti. Stalen razvoj in vedno večja zapletenost evropske okoljske zakonodaje 
ter prepletenost in celo prekrivanje standardov povzročajo pravno nestabilnost, težave pri 
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razumevanju in bojazni za podjetja, uprave na vseh ravneh in posameznike. To med državami 
članicami in v njih povzroča tudi velike razlike glede izvajanja, upravna bremena in 
nesoglasja pri razlagi in sodni praksi. Poleg tega včasih manjka politična volja, ko so zaveze 
že sprejete na evropski in mednarodni ravni. 

Tako je bilo leta 2011 na okoljskem področju ugotovljenih največ kršitev prava Unije (299), 
kar je 17 % vseh kršitev, začetih pa je bilo 114 novih postopkov za ugotavljanje kršitev. Te 
kršitve so drage s finančnega in človeškega vidika.

Zato mora evropska okoljska zakonodaja za boljšo sprejetost in izvajanje temeljiti na trdni 
zbirki znanstvenih spoznanj, si prizadevati za večjo usklajenost in poenostavitev, pa tudi 
upoštevati načela pametne pravne ureditve z opiranjem na oceno učinka, oceno obstoječih 
politik („pregledi ustreznosti“) in pregled vpliva na konkurenčnost. 

Poleg tega je treba nadzor izvajanja te zakonodaje odločno okrepiti v vsej Uniji s 
konsolidacijo nacionalnih sistemov okoljskih inšpekcijskih pregledov, večjim vključevanjem 
lokalnih in regionalnih organov ter določitvijo podpore Unije v nujnih primerih. Uporabo in 
učinkovitost evropskega financiranja na okoljskem področju bo treba izboljšati za zagotovitev 
oprijemljivih rezultatov na terenu. 

Večjo pozornost si zasluži tudi obveščanje o okoljski politiki Unije. Za zagotovitev 
razumljivosti in predvidljivosti, nujnih za uprave na vseh ravneh, podjetnike in vlagatelje ter 
državljane, v zvezi z okoljskimi odločitvami EU je potrebna večja poučenost. Izvajanje 
evropske zakonodaje bo zato lahko le boljše. S tem se bo okrepil tudi občutek zavezanosti, 
tako da bodo Evropejci ponosno varovali naravni kapital in izboljšali stanje okolja na svoji 
celini in po svetu. 
Sedmi okoljski akcijski program bi moral biti tudi močno politično sporočilo EU preostalemu 
svetu in prispevati k oblikovanju mednarodnega okoljskega upravljanja, ki bo preseglo 
finančno solidarnost. EU mora namreč doseči, da bodo tretje države tako kot ona sprejele 
zaveze o okolju in podnebju. 

Unija ne sme ostati sama v prizadevanju, ki ga kaže na mednarodni ravni, imeti mora možnost 
zanesti se na zanesljive partnerje. Njena okoljska diplomacija se mora zato izogniti naivnosti 
na trgovinskem področju, hkrati pa spoštovati načela STO. EU mora torej bolje opredeliti 
pogoje dostopa do svojega trga in ga odpreti le, če tretje države ohranjajo svoje okolje in 
zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov ter če evropska podjetja niso v slabšem položaju 
zaradi nelojalne konkurence. Unija mora zato povečati prizadevanje za boj proti okoljskemu 
dampingu in selitvi virov CO2. Če bi se zadovoljila z enostranskimi zavezami, se evropskim 
podjetnikom to ne bi zdelo pravično in bi jih odvračalo od opravljanja dejavnosti na ozemlju 
Unije. 

Nazadnje, okoljsko vprašanje je vprašanje odgovornosti za EU, tretje države ter tudi in 
predvsem za posameznika. Sedmi okoljski akcijski program mora državljana znova postaviti 
v središče problematike. Izobraževati, obveščati, usposabljati državljana, povečati njegovo 
vključenost v vsakdanje življenje, spodbujati njegove državljanske dejavnosti in njegov 
dostop do sodišča na okoljskem področju, so cilji, za katere si novi evropski program mora 
prav tako prizadevati. Torej, kaj je boljša priložnost kot leto 2013, „Evropsko leto 
državljanstva“, da razvijemo okoljsko ozaveščenost v Uniji? 


