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Predlog spremembe 1
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba za uravnotežen razvoj 
mestnih in primestnih ter gozdnih in 
podeželskih območij povezati okoljsko in 
zdravstveno politiko ter politiko 
prostorskega načrtovanja ter izboljšati 
sodelovanje med regijami in na čezmejni 
ravni; verjame v koristnost ukrepov, ki 
pripomorejo k preprečevanju spremembe
namembnosti zemljišč, zlasti z namenom 
proizvodnje biogoriv;

1. se zaveda, da so podnebne spremembe, 
izgubljanje biotske raznovrstnosti in 
pretirana raba naravnih virov izzivi, ki 
prizadenejo vse državljane EU v mestih in 
na podeželju, ter da je za ublažitev teh 
učinkov treba ukrepati na vseh ravneh 
oblasti; meni, da je treba za uravnotežen 
razvoj mestnih in primestnih ter gozdnih in 
podeželskih območij zagotoviti sinergije 
med kohezijsko politiko ter okoljsko in 
zdravstveno politiko ter politiko 
prostorskega načrtovanja ter izboljšati 
sodelovanje med lokalnimi oblastmi, med 
regijami in na čezmejni ravni; verjame v 
koristnost ukrepov, ki preprečujejo 
spremembo rabe zemljišč, zlasti z 
namenom proizvodnje biogoriv;

Or. en

Predlog spremembe 2
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba za uravnotežen razvoj 
mestnih in primestnih ter gozdnih in 
podeželskih območij povezati okoljsko in 
zdravstveno politiko ter politiko 
prostorskega načrtovanja ter izboljšati 
sodelovanje med regijami in na čezmejni 
ravni; verjame v koristnost ukrepov, ki 
pripomorejo k preprečevanju spremembe 
namembnosti zemljišč, zlasti z namenom 

1. meni, da je treba za uravnotežen razvoj 
različnih vrst rabe zemljišč ob poudarku 
na zmanjševanju širjenja mestnih območij
povezati okoljsko in zdravstveno politiko 
ter politiko prostorskega načrtovanja ter 
izboljšati sodelovanje med regijami in na 
čezmejni ravni; verjame v koristnost 
ukrepov, ki pripomorejo k preprečevanju 
spremembe namembnosti zemljišč, zlasti z 
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proizvodnje biogoriv; namenom gojenja monokultur in
proizvodnje biogoriv;

Or. en

Predlog spremembe 3
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba za uravnotežen razvoj 
mestnih in primestnih ter gozdnih in 
podeželskih območij povezati okoljsko in 
zdravstveno politiko ter politiko 
prostorskega načrtovanja ter izboljšati 
sodelovanje med regijami in na čezmejni 
ravni; verjame v koristnost ukrepov, ki 
pripomorejo k preprečevanju spremembe 
namembnosti zemljišč, zlasti z namenom 
proizvodnje biogoriv;

1. meni, da je treba za uravnotežen razvoj 
mestnih in primestnih ter gozdnih in 
podeželskih območij povezati okoljsko in 
zdravstveno politiko ter politiko 
prostorskega načrtovanja ter izboljšati 
sodelovanje med regijami in na čezmejni 
ravni; verjame, da je treba ponovno oceniti 
ukrepe, ki urejajo spremembe 
namembnosti zemljišč, zlasti z namenom 
proizvodnje biogoriv;

Or. it

Predlog spremembe 4
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba za uravnotežen razvoj 
mestnih in primestnih ter gozdnih in 
podeželskih območij povezati okoljsko in 
zdravstveno politiko ter politiko 
prostorskega načrtovanja ter izboljšati 
sodelovanje med regijami in na čezmejni 
ravni; verjame v koristnost ukrepov, ki 
pripomorejo k preprečevanju spremembe 
namembnosti zemljišč, zlasti z namenom 
proizvodnje biogoriv;

1. meni, da je treba za uravnotežen razvoj 
mestnih in primestnih ter gozdnih in 
podeželskih območij povezati okoljsko in 
zdravstveno politiko ter politiko 
prostorskega načrtovanja ter izboljšati 
sodelovanje med regijami, na čezmejni 
ravni in v okviru makroregionalnih 
strategij; verjame v koristnost ukrepov, ki 
pripomorejo k preprečevanju spremembe 
namembnosti zemljišč, zlasti z namenom 
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proizvodnje biogoriv;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja potencial trajnostnega 
upravljanja zemljišč in naravnih 
rezervatov za ustvarjanje zelenih delovnih 
mest ter njihov pozitiven učinek na 
lokalno gospodarstvo in trg dela, zlasti na 
podeželju;

Or. en

Predlog spremembe 6
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega 
reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki 
posebej pomembno izboljšati sodelovanje 
med nacionalnimi, lokalnimi in
regionalnimi organi ter spodbujati javno-
zasebna partnerstva; poudarja potrebo po 
tesnem sodelovanju z univerzami in 
raziskovalci za čimprejšnjo zasnovo 
inovativnih tehnologij za recikliranje
odpadkov;

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega 
reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki 
posebej pomembno izboljšati sodelovanje 
med nacionalnimi, lokalnimi, regionalnimi 
organi in lokalnimi skupnostmi ter 
spodbujati javno-zasebna partnerstva; 
poudarja potrebo po tesnem sodelovanju z 
univerzami in industrijo za čimprejšnjo 
zasnovo inovativnih tehnologij za 
povečanje recikliranja odpadkov in 
učinkovitejšo rabo virov ter po boljšem 
načrtovanju zmanjšanja posledic 
pridobivanja mineralov in agregatov;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega 
reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki 
posebej pomembno izboljšati sodelovanje 
med nacionalnimi, lokalnimi in 
regionalnimi organi ter spodbujati javno-
zasebna partnerstva; poudarja potrebo po 
tesnem sodelovanju z univerzami in 
raziskovalci za čimprejšnjo zasnovo 
inovativnih tehnologij za recikliranje 
odpadkov;

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega 
reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki 
posebej pomembno izboljšati sodelovanje 
med nacionalnimi, lokalnimi in 
regionalnimi organi ter spodbujati javno-
zasebna partnerstva; poziva države članice, 
naj okrepijo vlogo regionalnih in lokalnih 
organov pri upravljanju in izvajanju 
programov; priporoča sprejetje 
metodologije lokalnega razvoja, ki bo 
temeljila na lokalnih partnerstvih, zlasti 
za projekte, povezane z mestnimi, 
podeželskimi in čezmejnimi vprašanji;
poudarja potrebo po tesnem sodelovanju z 
univerzami in raziskovalci za čimprejšnjo 
zasnovo inovativnih tehnologij za 
recikliranje odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Vincenzo Iovine

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega 
reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki 
posebej pomembno izboljšati sodelovanje 
med nacionalnimi, lokalnimi in 
regionalnimi organi ter spodbujati javno-
zasebna partnerstva; poudarja potrebo po 
tesnem sodelovanju z univerzami in 
raziskovalci za čimprejšnjo zasnovo 

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega 
reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki 
posebej pomembno izboljšati sodelovanje
med nacionalnimi, lokalnimi in 
regionalnimi organi ter spodbujati javno-
zasebna partnerstva; poudarja potrebo po 
tesnem sodelovanju z univerzami in 
raziskovalci za čimprejšnjo zasnovo 
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inovativnih tehnologij za recikliranje 
odpadkov;

inovativnih tehnologij za recikliranje 
odpadkov in po alternativnih sistemih za 
odstranjevanje odpadkov, ki so okolju 
prijazni in so v celoti v skladu z okvirno 
direktivo o odpadkih;

Or. it

Predlog spremembe 9
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega 
reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki 
posebej pomembno izboljšati sodelovanje 
med nacionalnimi, lokalnimi in 
regionalnimi organi ter spodbujati javno-
zasebna partnerstva; poudarja potrebo po 
tesnem sodelovanju z univerzami in 
raziskovalci za čimprejšnjo zasnovo 
inovativnih tehnologij za recikliranje 
odpadkov;

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega 
reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki 
posebej pomembno izboljšati sodelovanje 
med nacionalnimi, lokalnimi in 
regionalnimi organi ter spodbujati javno-
zasebna partnerstva; spodbuja uporabo 
evropskega financiranja za oblikovanje 
celovitih sistemov ravnanja z odpadki;
poudarja potrebo po tesnem sodelovanju z 
univerzami in raziskovalci za čimprejšnjo 
zasnovo inovativnih tehnologij za 
recikliranje odpadkov;

Or. ro

Predlog spremembe 10
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega 
reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki 
posebej pomembno izboljšati sodelovanje 
med nacionalnimi, lokalnimi in 
regionalnimi organi ter spodbujati javno-

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega 
reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki 
posebej pomembno izboljšati sodelovanje 
med nacionalnimi, lokalnimi in 
regionalnimi organi ter vključiti 
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zasebna partnerstva; poudarja potrebo po 
tesnem sodelovanju z univerzami in 
raziskovalci za čimprejšnjo zasnovo 
inovativnih tehnologij za recikliranje 
odpadkov;

zainteresirane strani; poudarja potrebo po 
tesnem sodelovanju z univerzami in 
raziskovalci za čimprejšnjo zasnovo 
inovativnih tehnologij za recikliranje 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 11
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega 
reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki 
posebej pomembno izboljšati sodelovanje 
med nacionalnimi, lokalnimi in 
regionalnimi organi ter spodbujati javno-
zasebna partnerstva; poudarja potrebo po 
tesnem sodelovanju z univerzami in
raziskovalci za čimprejšnjo zasnovo 
inovativnih tehnologij za recikliranje 
odpadkov;

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega 
reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki 
posebej pomembno izboljšati sodelovanje 
med nacionalnimi, lokalnimi in 
regionalnimi organi ter spodbujati javno-
zasebna partnerstva; poudarja potrebo po 
tesnem sodelovanju z univerzami,
raziskovalci in podjetji za čimprejšnjo 
zasnovo inovativnih tehnologij za 
recikliranje odpadkov;

Or. es

Predlog spremembe 12
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča, da se vzpostavi pravično 
ravnovesje med potrebo po boju proti 
podnebnim spremembam in sedmim 
okoljskim akcijskim programom, da bo 
lahko Evropska unija uresničila svoje cilje 
in da se bodo preprečili dodatni stroški; 
obenem poudarja, da je treba na vseh 

3. priporoča, da se vzpostavi pravično 
ravnovesje med potrebo po boju proti 
podnebnim spremembam in sedmim 
okoljskim akcijskim programom, da bo 
lahko Evropska unija uresničila svoje cilje, 
ob tem pa preprečila dodatne stroške; 
obenem poudarja, da je treba na vseh 
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ravneh organizirati kampanje za 
obveščanje, večjo osveščenost in 
izmenjavo zgledov dobre prakse;

ravneh organizirati kampanje za 
obveščanje, večjo osveščenost in 
izmenjavo zgledov dobre prakse; poudarja, 
da je na nacionalni in regionalni ravni 
treba izboljšati uporabo tehnične pomoči, 
da bi se izboljšale upravne zmogljivosti, 
zlasti v novih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 13
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča, da se vzpostavi pravično 
ravnovesje med potrebo po boju proti 
podnebnim spremembam in sedmim 
okoljskim akcijskim programom, da bo 
lahko Evropska unija uresničila svoje cilje 
in da se bodo preprečili dodatni stroški; 
obenem poudarja, da je treba na vseh 
ravneh organizirati kampanje za 
obveščanje, večjo osveščenost in 
izmenjavo zgledov dobre prakse;

3. priporoča, da se vzpostavi pravično 
ravnovesje med potrebo po boju proti 
podnebnim spremembam in sedmim 
okoljskim akcijskim programom, da bo 
lahko Evropska unija uresničila svoje cilje 
za leto 2020 in da se bodo preprečile 
finančne posledice klimatskih sprememb 
in izgube biotske raznovrstnosti; obenem 
poudarja, da je treba na vseh ravneh 
organizirati kampanje za obveščanje, večjo 
osveščenost in izmenjavo zgledov dobre 
prakse;

Or. en

Predlog spremembe 14
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča, da se vzpostavi pravično 
ravnovesje med potrebo po boju proti 
podnebnim spremembam in sedmim 

3. priporoča, da se vzpostavi pravično 
ravnovesje med potrebo po boju proti 
podnebnim spremembam in sedmim 
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okoljskim akcijskim programom, da bo 
lahko Evropska unija uresničila svoje cilje 
in da se bodo preprečili dodatni stroški; 
obenem poudarja, da je treba na vseh 
ravneh organizirati kampanje za 
obveščanje, večjo osveščenost in 
izmenjavo zgledov dobre prakse;

okoljskim akcijskim programom, da bo 
lahko Evropska unija uresničila svoje cilje 
in da se bodo preprečili dodatni stroški; 
obenem poudarja, da je treba na vseh 
ravneh organizirati kampanje za 
obveščanje, večjo osveščenost in 
izmenjavo zgledov dobre prakse; meni, da 
je treba cilje na področju raziskav in 
inovacij učinkovito uskladiti z lokalnimi 
in regionalnimi razvojnimi potrebami;

Or. ro

Predlog spremembe 15
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča, da se vzpostavi pravično 
ravnovesje med potrebo po boju proti 
podnebnim spremembam in sedmim 
okoljskim akcijskim programom, da bo 
lahko Evropska unija uresničila svoje cilje 
in da se bodo preprečili dodatni stroški;
obenem poudarja, da je treba na vseh 
ravneh organizirati kampanje za 
obveščanje, večjo osveščenost in 
izmenjavo zgledov dobre prakse;

3. priporoča, da se vzpostavi pravično 
ravnovesje med potrebo po boju proti 
podnebnim spremembam in sedmim 
okoljskim akcijskim programom, da bo 
lahko Evropska unija uresničila svoje cilje 
in da se bodo preprečili nepotrebni stroški;
obenem poudarja, da je treba stroške 
obravnavati kot naložbo v prihodnost in v 
nova delovna mesta ter na vseh ravneh 
organizirati kampanje za obveščanje, večjo 
osveščenost in izmenjavo zgledov dobre 
prakse;

Or. sv

Predlog spremembe 16
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča, da se vzpostavi pravično 
ravnovesje med potrebo po boju proti 
podnebnim spremembam in sedmim 
okoljskim akcijskim programom, da bo 
lahko Evropska unija uresničila svoje cilje 
in da se bodo preprečili dodatni stroški; 
obenem poudarja, da je treba na vseh 
ravneh organizirati kampanje za 
obveščanje, večjo osveščenost in 
izmenjavo zgledov dobre prakse;

3. priporoča, da se vzpostavi pravično 
ravnovesje med potrebo po boju proti 
podnebnim spremembam in sedmim 
okoljskim akcijskim programom, da bo 
lahko Evropska unija uresničila svoje cilje 
in da se bodo preprečili dodatni stroški; z 
namenom podpreti politiko preprečevanja
poudarja, da je treba na vseh ravneh 
organizirati kampanje za obveščanje, večjo 
osveščenost in izmenjavo zgledov dobre 
prakse;

Or. it

Predlog spremembe 17
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča, da se vzpostavi pravično
ravnovesje med potrebo po boju proti 
podnebnim spremembam in sedmim 
okoljskim akcijskim programom, da bo 
lahko Evropska unija uresničila svoje cilje 
in da se bodo preprečili dodatni stroški; 
obenem poudarja, da je treba na vseh 
ravneh organizirati kampanje za 
obveščanje, večjo osveščenost in 
izmenjavo zgledov dobre prakse;

3. priporoča, da se vzpostavi pravično 
ravnovesje med potrebo po boju proti 
podnebnim spremembam in po zaustavitvi 
izgube biotske raznovrstnosti ter sedmim 
okoljskim akcijskim programom, da bo 
lahko Evropska unija uresničila svoje cilje 
in da se bodo preprečili dodatni stroški; 
obenem poudarja, da je treba na vseh 
ravneh organizirati kampanje za 
obveščanje, večjo osveščenost in 
izmenjavo zgledov dobre prakse;

Or. en

Predlog spremembe 18
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba za preprečitev 
dolgoročnih posledic večjega onesnaženja 
v primeru nesreč izboljšati sodelovanje na 
področju preprečevanja takšnih onesnaženj 
med regijami in na čezmejni ravni, zlasti v 
sodelovanju s tretjimi državami; poziva 
Komisijo, naj predvidi pripravo 
zakonodajnih aktov o trajnostni kemiji;

4. meni, da je treba za preprečitev 
dolgoročnih posledic izboljšati sodelovanje 
na področju preprečevanja večjih
onesnaženj ter drugih naravnih nesreč in 
nesreč, ki jih povzroči človek, med 
lokalnimi vladami, regijami in na čezmejni 
ravni, zlasti v sodelovanju s tretjimi 
državami; poziva Komisijo, naj predvidi 
zakonodajo za trajnostno kemično 
industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 19
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba za preprečitev 
dolgoročnih posledic večjega onesnaženja 
v primeru nesreč izboljšati sodelovanje na 
področju preprečevanja takšnih onesnaženj 
med regijami in na čezmejni ravni, zlasti v 
sodelovanju s tretjimi državami; poziva 
Komisijo, naj predvidi pripravo 
zakonodajnih aktov o trajnostni kemiji;

4. meni, da je treba za preprečitev 
dolgoročnih posledic večjega onesnaženja 
v primeru nesreč izboljšati sodelovanje na 
področju preprečevanja takšnih onesnaženj 
med regijami in na čezmejni ravni, zlasti v 
sodelovanju s tretjimi državami, in sicer z 
ustanovitvijo skupnih akcijskih skupin; 
poziva Komisijo, naj predvidi pripravo 
zakonodajnih aktov o trajnostni kemiji;

Or. ro

Predlog spremembe 20
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da je treba zagotoviti 
vključevanje okoljskih politik v vse 
sektorske politike, pri čemer imajo 
pomembno vlogo lokalni in regionalni 
organi; poudarja pomen povezave med 
lokalnimi in regionalnimi posebnostmi ter 
strategijami, ki so potrebne za izvajanje teh 
politik.

5. priznava, da je treba zagotoviti 
vključevanje okoljskih politik v vse 
sektorske politike, pri čemer imajo 
pomembno vlogo lokalni in regionalni 
organi; poudarja pomen zagotavljanja 
vključenosti lokalnih in regionalnih 
organov, ki je enakovredna vključenosti 
nacionalnih predstavnikov, v oblikovanje 
politik, odločanje o njih in njihovo 
izvajanje, da bi dosegli cilje EU ob 
hkratnem spoštovanju različnih 
nacionalnih ustavnih ureditev; poudarja 
pomen povezave med lokalnimi in 
regionalnimi posebnostmi ter strategijami, 
ki so potrebne za izvajanje teh politik.

Or. en

Predlog spremembe 21
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da je treba zagotoviti 
vključevanje okoljskih politik v vse 
sektorske politike, pri čemer imajo 
pomembno vlogo lokalni in regionalni 
organi; poudarja pomen povezave med 
lokalnimi in regionalnimi posebnostmi ter 
strategijami, ki so potrebne za izvajanje teh 
politik.

5. priznava, da je treba zagotoviti 
vključevanje okoljskih politik, zasnovanih 
za blaženje izgube biotske raznovrstnosti 
in klimatskih sprememb, v vse sektorske 
politike; poudarja pomen povezave med 
lokalnimi in regionalnimi organi ter 
strategijami, ki so potrebne za izvajanje teh 
politik.

Or. en

Predlog spremembe 22
Jens Nilsson
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da je treba zagotoviti 
vključevanje okoljskih politik v vse 
sektorske politike, pri čemer imajo 
pomembno vlogo lokalni in regionalni 
organi; poudarja pomen povezave med 
lokalnimi in regionalnimi posebnostmi ter 
strategijami, ki so potrebne za izvajanje teh 
politik.

5. meni, da je treba zagotoviti vidno in
usklajeno vključevanje okoljskih politik v 
vse sektorske politike, pri čemer imajo 
veliko odgovornost lokalni in regionalni 
organi; meni, da je močna kohezijska 
politika potrebna tudi za izvajanje 
okoljske politike; poudarja pomen 
povezave med lokalnimi in regionalnimi 
posebnostmi ter strategijami, ki so 
potrebne za izvajanje teh politik.

Or. sv

Predlog spremembe 23
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da je treba zagotoviti 
vključevanje okoljskih politik v vse 
sektorske politike, pri čemer imajo 
pomembno vlogo lokalni in regionalni 
organi; poudarja pomen povezave med 
lokalnimi in regionalnimi posebnostmi ter 
strategijami, ki so potrebne za izvajanje teh 
politik.

5. poudarja, da je treba zagotoviti 
vključevanje okoljskih politik v vse 
sektorske politike, pri čemer imajo 
pomembno vlogo lokalni in regionalni
organi; poudarja pomen povezave med 
lokalnimi in regionalnimi posebnostmi ter 
strategijami, ki so potrebne za izvajanje teh 
politik; zato priporoča vključitev 
ozemeljske razsežnosti v strateško presojo 
vplivov na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 24
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da je treba zagotoviti 
vključevanje okoljskih politik v vse 
sektorske politike, pri čemer imajo 
pomembno vlogo lokalni in regionalni 
organi; poudarja pomen povezave med 
lokalnimi in regionalnimi posebnostmi ter 
strategijami, ki so potrebne za izvajanje teh 
politik.

5. priznava, da je treba zagotoviti 
vključevanje okoljskih politik v vse 
sektorske politike, pri čemer imajo 
pomembno vlogo lokalni in regionalni 
organi; poudarja pomen povezave med 
lokalnimi in regionalnimi posebnostmi ter 
strategijami, ki so potrebne za izvajanje teh 
politik; poziva k vključitvi okoljskih ciljev 
v večja proračunska področja, kot je 
razvoj podeželja in kmetijstvo.

Or. lt

Predlog spremembe 25
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da je treba zagotoviti 
vključevanje okoljskih politik v vse 
sektorske politike, pri čemer imajo 
pomembno vlogo lokalni in regionalni 
organi; poudarja pomen povezave med 
lokalnimi in regionalnimi posebnostmi ter 
strategijami, ki so potrebne za izvajanje teh 
politik.

5. priznava, da je treba zagotoviti 
vključevanje okoljskih politik v vse 
sektorske politike, pri čemer imajo 
pomembno vlogo lokalni, regionalni in 
nacionalni organi; poudarja pomen 
povezave med lokalnimi in regionalnimi 
posebnostmi ter strategijami, ki so 
potrebne za izvajanje teh politik.

Or. es

Predlog spremembe 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba spodbujati razvoj 
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regionalnih, lokalnih in čezmejnih 
projektov/programov, ki so tesno povezani 
z ohranjanjem biotske raznovrstnosti na 
zadevnih območjih, ter poudarja pomen 
vključevanja nevladnih organizacij, 
akademske sfere in zasebnega sektorja v 
proces ohranjanja in obnavljanja biotske 
raznovrstnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 27
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja predlog Komisije za 
krepitev uporabe presoje vplivov na okolje 
in strateške presoje vplivov na okolje pri 
odločanju na lokalni in regionalni ravni, 
kar bo pripomoglo k preprečevanju 
človekovega uničevanja okolja;

Or. en

Predlog spremembe 28
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je za soočanje z 
zahtevnimi okoljskimi izzivi in tveganji 
potrebna finančna podpora EU na lokalni 
in regionalni ravni; meni, da bi bilo 
posebno pozornost treba nameniti regijam 
na zunanjih mejah EU;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 а (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5а. meni, da je za doseganje pomembnih 
rezultatov potrebna večja podpora za 
izvajanje programa na regionalni in 
lokalni ravni ter da morajo biti v proces 
vključene vse zainteresirane strani;

Or. bg

Predlog spremembe 30
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen kohezijske politike za 
doseganje ciljev strategije EU 2020 in zato 
pozdravlja osredotočenost predloga 
Komisije za kohezijsko politiko po letu 
2013 na prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 31
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva, naj se posebna pozornost 
nameni položaju regij in ozemelj s 
posebnimi geografskimi značilnostmi, kot 
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so otoki ter gorske in redko poseljene 
regije;

Or. es

Predlog spremembe 32
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. se zavzema za uporabo vozil, ki manj 
onesnažujejo okolje, in priporoča pripravo 
predlogov ukrepov za razvoj trajnostnega 
sistema prevoza;

Or. ro

Predlog spremembe 33
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. trdi, da bo sedmi okoljski akcijski 
program podjetjem ter lokalnim in 
regionalnim organom zagotovil 
strukturiran okvir za dolgoročno 
načrtovanje, tudi za velike naložbe v 
infrastrukturo;

Or. lt

Predlog spremembe 34
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva k vključitvi načela upravljanja 
na več ravneh na področju okoljskih 
zadev v sedmi okoljski akcijski program;

Or. lt


