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Predlog spremembe 26
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Ker škodljivi vplivi na okolje in 
podnebje pogosto izvirajo iz dejavnosti 
držav v bližini EU, bi bilo treba posebno 
pozornost posvetiti zunanjim mejam in 
najbolj oddaljenim regijam, da bi 
zagotovili potrebna strateška jamstva in 
preprečili škodo za okolje.

Or. ro

Predlog spremembe 27
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Okoljske in podnebne potrebe morajo 
biti vključene v politike in dejavnosti 
Unije. Program LIFE mora torej 
dopolnjevati druge programe financiranja 
Unije, tudi Evropski sklad za regionalni 
razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski 
sklad, Evropski kmetijski usmerjevalni in 
jamstveni sklad, Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja, Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo in Obzorje 2020.
Komisija in države članice to 
dopolnjevanje zagotovijo na vseh ravneh.
Na ravni Unije je treba dopolnjevanje 
zagotoviti z vzpostavitvijo strukturnega 
sodelovanja med programom LIFE in 
deljenim vodenjem programov financiranja 
Unije v skupnem strateškem okviru, 
predvsem za spodbujanje financiranja 
ukrepov, ki dopolnjujejo integrirane 

(10) Okoljske in podnebne potrebe morajo 
biti vključene v politike in dejavnosti 
Unije. Program LIFE mora torej 
dopolnjevati druge programe financiranja 
Unije, tudi Evropski sklad za regionalni 
razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski 
sklad, Evropski kmetijski usmerjevalni in 
jamstveni sklad, Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja, Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo in Obzorje 2020.
Komisija in države članice to 
dopolnjevanje zagotovijo na vseh ravneh.
Na ravni Unije je treba dopolnjevanje 
zagotoviti z vzpostavitvijo strukturnega 
sodelovanja med programom LIFE in 
deljenim vodenjem programov financiranja 
Unije v skupnem strateškem okviru, 
predvsem za spodbujanje financiranja 
ukrepov, ki dopolnjujejo integrirane 
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projekte ali podpirajo uporabo rešitev,
metod in pristopov, razvitih s programom 
LIFE. S programom LIFE je prav tako 
treba spodbujati izvajanje okoljskih in 
podnebnih raziskav ter rezultate inovacij 
pobude Obzorje 2020. V sklopu tega mora 
zagotavljati možnosti sofinanciranja 
projektov z jasnimi okoljskimi in 
podnebnimi koristmi, da bi bilo tako 
mogoče zagotoviti sinergije. Za 
preprečevanje podvajanja financiranja je 
potrebno usklajevanje.

projekte ali podpirajo uporabo rešitev, 
metod in pristopov, razvitih s programom 
LIFE. Da bi zagotovili pravno jasnost in 
praktično izvedljivost integriranih 
projektov programa LIFE, je treba 
sodelovanje med drugimi skladi Unije in 
integriranimi projekti izrecno predvideti z 
Uredbo (EU) št. .../... [uredba o skupnih 
določbah]. Vzpostaviti bi bilo treba 
posebne ureditve za uvedbo sodelovanja 
na zgodnji stopnji, da bi se pri 
sestavljanju partnerskih pogodb in 
operativnih programov ali programov za 
razvoj podeželja upoštevale prednosti 
integriranih projektov. S programom LIFE 
je prav tako treba spodbujati izvajanje 
okoljskih in podnebnih raziskav ter 
rezultate inovacij pobude Obzorje 2020. V 
sklopu tega mora zagotavljati možnosti 
sofinanciranja projektov z jasnimi 
okoljskimi in podnebnimi koristmi, da bi 
bilo tako mogoče zagotoviti sinergije. Za
preprečevanje podvajanja financiranja je 
potrebno usklajevanje.

Or. en

Predlog spremembe 28
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ključni izzivi Unije so še naprej 
zaustavitev in zmanjšanje izgube biotske 
raznovrstnosti ter izboljšanje učinkovitosti 
sredstev, skupaj s pomisleki glede okolja in 
zdravja. Zaradi teh izzivov so potrebna 
okrepljena prizadevanja na ravni Unije, s 
katerimi bo mogoče zagotoviti rešitve in 
najboljše prakse, ki bodo pomagale pri 
uresničevanju sporočila Komisije „Evropa 
2020: Strategija za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast“ (v nadaljnjem besedilu:

(11) Ključni izzivi Unije so še naprej 
zaustavitev in zmanjšanje izgube biotske 
raznovrstnosti ter izboljšanje učinkovitosti
sredstev, skupaj s pomisleki glede okolja in 
zdravja. Zaradi teh izzivov so potrebna 
okrepljena prizadevanja na ravni Unije, s 
katerimi bo mogoče zagotoviti rešitve in 
najboljše prakse, ki bodo pomagale pri 
uresničevanju sporočila Komisije „Evropa 
2020: Strategija za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast“ (v nadaljnjem besedilu:
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„strategija Evropa 2020“). Poleg tega je 
ključnega pomena za uresničevanje 
okoljskih ciljev tudi izboljšano upravljanje, 
predvsem s krepitvijo ozaveščenosti in 
vključevanjem zainteresiranih strani. Zato 
mora imeti podprogram za okolje pri 
ukrepih tri prednostna področja: okolje in 
učinkovitost rabe virov, biotska 
raznovrstnost ter okoljsko upravljanje in 
informacije. Zagotovljeno mora biti, da 
bodo lahko projekti, financirani s 
programom LIFE, prispevali k 
uresničevanju posebnih ciljev na več kot le 
enem izmed teh prednostnih področji in da 
bodo vključevali sodelovanje več kot le 
ene države članice.

„strategija Evropa 2020“). Poleg tega je 
ključnega pomena za uresničevanje 
okoljskih ciljev tudi izboljšano upravljanje, 
predvsem s krepitvijo ozaveščenosti in 
vključevanjem zainteresiranih strani. Za 
dosego teh ciljev mora Unija, ki priznava 
temeljni pomen ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v najbolj oddaljenih 
regijah, potrditi prostovoljno shemo za 
spodbujanje ohranjanja in trajnostne rabe 
biotske raznovrstnosti in ekosistemskih
storitev na območju najbolj oddaljenih 
regij ter čezmorskih držav in ozemelj EU 
(BEST) v tistih najbolj oddaljenih regijah, 
navedenih v členu 349 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, za katere 
okoljska zakonodaja EU (Direktivi 
92/43/ES in 2009/147/ES) ne velja, pri 
tem pa črpati iz izkušenj, pridobljenih pri 
politiki EU za ohranjanje narave, zlasti 
pri mreži Natura 2000. Zato mora imeti 
podprogram za okolje pri ukrepih štiri
prednostna področja: okolje in učinkovitost 
rabe virov, biotska raznovrstnost, okoljsko 
upravljanje in informacije ter pobuda 
BEST v najbolj oddaljenih regijah.
Zagotovljeno mora biti, da bodo lahko 
projekti, financirani s programom LIFE, 
prispevali k uresničevanju posebnih ciljev 
na več kot le enem izmed teh prednostnih 
področji in da bodo vključevali 
sodelovanje več kot le ene države članice.

Or. fr

Predlog spremembe 29
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

(13) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
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regij z naslovom „Naše življenjsko 
zavarovanje, naš naravni kapital: strategija 
EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020“
(v nadaljevanju „Strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020“) so določeni 
cilji za zaustavitev in odpravo izgube 
biotske raznovrstnosti. Cilji med drugim 
vključujejo popolno izvajanje Direktive 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst in 
Direktive 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, kot 
tudi ohranjanje in obnavljanje ekosistemov 
in njihove funkcije. Program LIFE mora 
prispevati k uresničevanju teh ciljev.
Prednostno področje biotska raznovrstnost 
mora zato biti osredotočeno na izvajanje in 
vodenje mreže Natura 2000, določene v 
Direktivi Sveta 92/43/EGS, predvsem v 
zvezi s prednostnimi okviri ukrepanja, 
predvidenimi v členu 8 te direktive, o 
razvoju in razširjanju najboljših praks v 
zvezi z biotsko raznovrstnostjo in v 
direktivah 2009/147/ES in 92/43/EEG ter 
tudi o širših izzivih biotske raznovrstnosti, 
navedenih v Strategiji EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020,

regij z naslovom „Naše življenjsko 
zavarovanje, naš naravni kapital: strategija 
EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020“
(v nadaljevanju „Strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020“) so določeni 
cilji za zaustavitev in odpravo izgube 
biotske raznovrstnosti. Cilji med drugim 
vključujejo popolno izvajanje Direktive 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst in 
Direktive 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, kot 
tudi ohranjanje in obnavljanje ekosistemov 
in njihove funkcije. Program LIFE mora 
prispevati k uresničevanju teh ciljev.
Prednostno področje biotska raznovrstnost 
mora zato biti osredotočeno na izvajanje in 
vodenje mreže Natura 2000, določene v 
Direktivi Sveta 92/43/EGS, predvsem v 
zvezi s prednostnimi okviri ukrepanja, 
predvidenimi v členu 8 te direktive, o 
razvoju in razširjanju najboljših praks v 
zvezi z biotsko raznovrstnostjo in v 
direktivah 2009/147/ES in 92/43/EEG ter 
tudi o širših izzivih biotske raznovrstnosti, 
navedenih v Strategiji EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020. Prispevek 
programa LIFE k letnim potrebam po 
financiranju mreže Natura 2000 je treba 
obravnavati in določati v povezavi z 
odhodki za biotsko raznovrstnost,
zagotovljenimi iz drugih skladov Unije. 
Evropski parlament je v svoji resoluciji z 
dne 20. aprila 2012 o našem življenjskem 
zavarovanju, našem naravnem kapitalu: 
strategija EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 2020 pozval Komisijo in države 
članice, naj letno zagotovijo najmanj 
5800 milijonov EUR s financiranjem 
Unije in držav članic ter naj se v okviru 
različnih skladov Unije (na primer 
sredstva skupne kmetijske politike, 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, 
kohezijski skladi in okrepljeni sklad 
LIFE+) zagotovijo ustrezna sredstva, z 
boljšim usklajevanjem in večjo 
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povezanostjo med navedenimi skladi, med 
drugim s konceptom integriranih 
projektov, s čimer se bo povečala 
preglednost za različne regije, ki bodo 
prejela sredstva Unije.

Or. en

Predlog spremembe 30
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Najbolj oddaljene regije Unije 
predstavljajo edinstven rezervat za številne 
živalske in rastlinske vrste in ekosisteme, 
ki so bistvenega pomena za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti v evropskem in 
svetovnem merilu. V najbolj oddaljenih 
regijah, čezmorskih državah in ozemljih 
živi več avtohtonih živalskih in rastlinskih 
vrst kot na vsej evropski celini. Glede na 
to, da najbolj oddaljene francoske regije 
niso vključene v Naturo 2000, ker v 
Direktivah 92/43/ES in 2009/147/ES 
njihove živalske in rastlinske vrste ter 
habitati niso upoštevani oziroma našteti; 
ob upoštevanju „sporočila z otoka 
Reunion“ iz julija 2008; ter v skladu s 
sklepi Sveta z dne 10. decembra 2011, ki 
spodbujajo Komisijo in države članice, naj 
pospešujejo skupni pristop na področju 
ohranjanja narave na celotnem ozemlju 
Unije, tudi v najbolj oddaljenih regijah ter 
čezmorskih državah in ozemljih držav 
članic, in v skladu s sporočilom Evropske 
komisije „Naše življenjsko zavarovanje, 
naš naravni kapital: strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020“, v 
katerem se je Komisija zavezala, da bo 
razširila in spodbujala pobudo BEST, bi 
morala ta uredba kot del podprograma za 
okolje dodeliti biotski raznovrstnosti in 
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ekosistemskim storitvam v najbolj 
oddaljenih regijah, omenjenih v členu 349 
PDEU, status posebnega stalnega 
prednostnega področja ter tako okrepiti 
pripravljalni ukrep BEST, ki se je začel 
izvajati leta 2011 in se je doslej izkazal kot 
zelo uspešen.

Or. fr

Predlog spremembe 31
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prednostno področje omejevanje 
podnebnih sprememb mora okrepiti razvoj 
in izvajanje politike in zakonodaje Unije, 
povezane s podnebjem, predvsem v zvezi s 
spremljanjem in poročanjem o 
toplogrednih plinih, s politikami, 
povezanimi z izrabo zemljišč, spremembo
izrabe zemljišč in gozdarstvom, sistemom 
za trgovanje z emisijami, prizadevanji 
držav članic za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, obnovljivo 
energijo, energetsko učinkovitostjo, 
prevozom in gorivom, varovanjem
ozonskega plašča in fluoriranimi plini.

(16) Prednostno področje omejevanje 
podnebnih sprememb mora okrepiti razvoj 
in izvajanje politike in zakonodaje Unije, 
povezane s podnebjem, predvsem s 
podpiranjem sinergij z drugimi okoljskimi 
cilji, kot so biotska raznovrstnost, na 
področju spremljanja in poročanja o 
toplogrednih plinih, izrabe zemljišč,
spremembe izrabe zemljišč in gozdarstva, 
ohranjanja naravnih ponorov ogljika,
ekosistemu prijaznih pristopov k razvoju 
energije iz obnovljivih virov, energetske 
učinkovitosti, prevoza in goriva, 
varovanja ozonskega plašča in fluoriranih 
plinov.

Or. en

Predlog spremembe 32
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V Evropi in svetu je že mogoče 
opaziti prve posledice podnebnih 
sprememb, kot so skrajne vremenske 
razmere, ki povzročajo poplave in suše, ter 
dvigovanje temperatur in morske gladine.
Prednostno področje prilagajanje 
podnebnim spremembam mora okrepiti 
prilagajanje takim vplivom na prebivalstvo, 
gospodarske sektorje in regije, da bi bilo 
tako mogoče s sprejetjem posebnih 
prilagoditvenih ukrepov in strategij 
zagotoviti prožnejšo Unijo. Ukrepi na tem 
področju dopolnjujejo ukrepe, ki so 
upravičeni do financiranja v skladu s 
finančnim instrumentom za civilno zaščito.

(17) V Evropi in svetu je že mogoče 
opaziti prve posledice podnebnih 
sprememb, kot so skrajne vremenske 
razmere, ki povzročajo poplave in suše, ter 
dvigovanje temperatur in morske gladine.
Prednostno področje prilagajanje 
podnebnim spremembam mora okrepiti 
prilagajanje takim vplivom na prebivalstvo, 
gospodarske sektorje in regije, da bi bilo 
tako mogoče s sprejetjem posebnih 
prilagoditvenih ukrepov in strategij 
zagotoviti odpornejše okolje. Ukrepi na 
tem področju bi morali dopolnjevati
ukrepe, ki so upravičeni do financiranja v 
skladu s finančnim instrumentom za 
civilno zaščito, ter bi se morali v glavnem 
osredotočati na ekosistemske pristope in 
podpirati stroškovno učinkovite vzporedne 
koristi z drugimi okoljskimi cilji.

Or. en

Predlog spremembe 33
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi bilo mogoče izboljšati izvajanje 
okoljske in podnebne politike ter okrepiti 
vključevanje podnebnih in okoljskih ciljev 
v druge politike, program LIFE spodbuja 
projekte, ki podpirajo celostne pristope k 
izvajanju podnebne in okoljske zakonodaje 
in politike. Pri podprogramu za okolje 
morajo biti ti projekti osredotočeni 
predvsem na izvajanje Strategije EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020 s 
posebnih poudarkom na učinkovitem 
vodenju in utrjevanju omrežja 
Natura 2000, vzpostavljenega z Direktivo 

(21) Da bi bilo mogoče izboljšati izvajanje 
okoljske in podnebne politike ter okrepiti 
vključevanje podnebnih in okoljskih ciljev 
v druge politike, program LIFE spodbuja 
projekte, ki podpirajo celostne pristope k 
izvajanju podnebne in okoljske zakonodaje 
in politike. Pri podprogramu za okolje 
morajo biti ti projekti osredotočeni 
predvsem na izvajanje Strategije EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020 s 
posebnih poudarkom na učinkovitem 
vodenju in utrjevanju omrežja 
Natura 2000, vzpostavljenega z Direktivo 
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Sveta 92/43/EGS, in sicer z izvajanjem 
prednostnih okvirov ukrepanja, 
predvidenih v členu 8 iste direktive, 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike ter zakonodaje o 
odpadkih in zraku. Čeprav so ti projekti 
osredotočeni na navedene teme, bodo 
večnamenski mehanizmi za izvajanje (npr. 
namenjeni okoljskim prednostim in 
krepitvi zmogljivosti), ki omogočajo 
doseganje rezultatov na drugih področjih 
politik, predvsem pa pri Direktivi 
2008/56/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
politike morskega okolja (Okvirna 
direktiva o morski strategiji). Te vrste 
projektov je mogoče predvideti pri drugih 
okoljskih področjih. Pri podprogramu 
podnebni ukrepi morajo biti navedeni 
projekti predvsem usmerjeni na strategije 
in akcijske načrte za prilagoditev na 
podnebne spremembe in njihovo omilitev.
Te vrste projektov morajo biti namenjene 
le določenim dejavnostim in ukrepom, 
medtem ko se druge dejavnosti, ki 
dopolnjujejo v projekt vključene 
dejavnosti, financirajo iz drugih programov 
za financiranje Unije, pa tudi iz 
nacionalnih, regionalnih sredstev in 
sredstev zasebnega sektorja. Financiranje 
iz programa LIFE mora izrabljati sinergije 
in zagotavljati skladnost med različnimi 
viri financiranja Unije, s tem ko zagotavlja 
strateško osredotočenost na podnebje in 
okolje.

Sveta 92/43/EGS, in sicer z izvajanjem 
prednostnih okvirov ukrepanja, 
predvidenih v členu 8 iste direktive, 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike ter zakonodaje o 
odpadkih in zraku. Čeprav so ti projekti 
osredotočeni na navedene teme, bodo 
večnamenski mehanizmi za izvajanje (npr. 
namenjeni okoljskim prednostim in 
krepitvi zmogljivosti), ki omogočajo 
doseganje rezultatov na drugih področjih 
politik, predvsem pa pri Direktivi 
2008/56/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
politike morskega okolja (Okvirna 
direktiva o morski strategiji). Te vrste 
projektov bi bilo mogoče predvideti pri 
drugih okoljskih področjih. Pri 
podprogramu podnebni ukrepi morajo biti 
navedeni projekti predvsem usmerjeni na 
strategije in akcijske načrte za prilagoditev 
na podnebne spremembe in njihovo 
omilitev. Te vrste projektov morajo biti 
namenjene le določenim dejavnostim in 
ukrepom, medtem ko se druge dejavnosti, 
ki dopolnjujejo v projekt vključene 
dejavnosti, financirajo iz drugih programov 
za financiranje Unije, pa tudi iz 
nacionalnih, regionalnih sredstev in 
sredstev zasebnega sektorja. Financiranje 
iz programa LIFE mora izrabljati sinergije 
in zagotavljati skladnost med različnimi 
viri financiranja Unije, s tem ko zagotavlja 
strateško osredotočenost na podnebje in 
okolje. Na podlagi povečanja zmogljivosti 
črpanja za odhodke, povezane z okoljem 
in podnebjem, se bodo za integrirane 
projekte uporabljala druga sredstva . Ker 
je pristop, povezan z integriranimi 
projekti, nov in z njim še ni veliko 
izkušenj, bi bilo treba zainteresiranim 
stranem za pripravljalno fazo po potrebi 
zagotoviti višjo stopnjo sofinanciranja in 
tehnično pomoč. Poleg tega bi moral fazo 
priprave vloge olajšati še dvostopenjski 
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izbirni postopek. Olajšati bi bilo treba 
izmenjavo izkušenj v zvezi z uspešnimi 
integriranimi pristopi ter vanjo vključiti 
vse ustrezne sektorje upravljanja in 
zainteresirane strani. Na podlagi izkušenj 
iz prvih let izvajanja programa bi bilo 
treba analizirati dejavnike, ki določajo 
nemoteno delovanje in uspešnost 
integriranih projektov. Na podlagi 
navedene analize in odvisno od 
razpoložljivih sredstev se lahko v 
integrirane projekte vključijo dodatna 
področja.

Or. en

Predlog spremembe 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Nadomestilo DDV predstavlja 
pomembno sredstvo za zagotavljanje, da 
bodo projekte LIFE lahko izvajali tudi 
subjekti z razmeroma omejenimi 
finančnimi viri, kot so nevladne 
organizacije ter lokalni in regionalni 
organi.

Or. lt

Predlog spremembe 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi bilo mogoče zagotoviti 
najboljšo uporabo sredstev Unije in 

(30) Da bi bilo mogoče zagotoviti 
najboljšo uporabo sredstev Unije in 
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evropsko dodano vrednost, se pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije prenese na Komisijo glede meril 
upravičenosti pri izbiri projektov, merila za 
izvajanje geografske uravnoteženosti
„integriranih projektov“ in kazalnike
uspešnosti, ki veljajo za posamezna 
prednostna področja. Zelo pomembno je, 
da Komisija v pripravljalnih delih opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni. Komisija pri pripravi in sestavi 
delegiranih aktov zagotovi hkratno, 
pravočasno in ustrezno predložitev 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

evropsko dodano vrednost, se pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije prenese na Komisijo glede meril 
upravičenosti pri izbiri projektov, meril za 
izvajanje geografske uravnoteženosti
„integriranih projektov“ in kazalnikov
uspešnosti, ki veljajo za posamezna 
prednostna področja. Zelo pomembno je, 
da Komisija v pripravljalnih delih opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni. Komisija pri pripravi in sestavi 
delegiranih aktov zagotovi hkratno, 
pravočasno in ustrezno predložitev 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu. Vendar bi bilo treba delegirane 
akte sprejeti le, kadar je to primerno, ob 
ohranitvi pravice Evropskega parlamenta 
do zavrnitve ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „pilotni projekti“ so projekti, pri katerih 
se uporablja tehnika ali metoda, ki pred 
tem še ni bila uporabljena ali preskušena
ter ki prinaša morebitne okoljske in 
podnebne prednosti v primerjavi z veljavno 
najboljšo prakso;

(a) „pilotni projekti“ so projekti, pri katerih 
se uporablja tehnika ali metoda, ki pred 
tem še ni bila uporabljena ali preskušena,
ki prinaša morebitne okoljske in podnebne 
prednosti v primerjavi z veljavno najboljšo 
prakso in ki jo je pozneje v podobnih
razmerah mogoče uporabiti v večjem 
obsegu;

Or. ro

Obrazložitev

Rezultati pilotnih projektov lahko služijo kot zgled za druge lokalne in regionalne organe ali 
za projekte čezmejnega sodelovanja.
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Predlog spremembe 37
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „integrirani projekti“ so projekti, pri 
katerih se na trajnostni način, na velikem 
ozemeljskem območju, predvsem na 
regionalni, medregionalni ali nacionalni 
ravni, izvajajo okoljske, podnebne 
strategije ali akcijski načrti, ki so potrebni 
v skladu s posebno okoljsko ali podnebno 
zakonodajo Unije in ob upoštevanju drugih 
aktov Unije ali ki so jih razvili organi 
držav članic;

(d) „integrirani projekti“ so projekti, pri 
katerih se na trajnostni način, na velikem 
ozemeljskem območju, predvsem na 
regionalni, medregionalni ali nacionalni 
ravni, izvajajo okoljske, podnebne 
strategije ali akcijski načrti, ki so potrebni 
v skladu s posebno okoljsko ali podnebno 
zakonodajo Unije in ob upoštevanju drugih 
aktov Unije ali ki so jih razvili organi 
držav članic. Njihov namen je 
vključevanje okoljske in podnebne politike 
v druge politike, predvsem z 
zagotavljanjem usklajene mobilizacije 
drugih sredstev Unije, nacionalnih in 
zasebnih sredstev za uresničevanje 
okoljskih ali podnebnih ciljev ter 
reševanje večjih težav pri izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 38
Maurice Ponga

Predlog uredbe
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje tretjih držav v programu LIFE Sodelovanje čezmorskih držav in ozemelj 
ter tretjih držav v programu LIFE.

Or. fr
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Predlog spremembe 39
Maurice Ponga

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V programu LIFE lahko sodelujejo 
naslednje države:

V programu LIFE lahko sodelujejo 
naslednje države in ozemlja:

Or. fr

Predlog spremembe 40
Maurice Ponga

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) čezmorske države in ozemlja iz Sklepa 
Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 
2001 o pridruževanju čezmorskih držav in 
ozemelj Evropski skupnosti, kot je bil 
spremenjen s Sklepom Sveta 2007/249/ES 
z dne 19. marca 2007;
(G. Ponga želi, da njegov predlog 
spremembe postane nova točka (a)).

Or. fr

Predlog spremembe 41
Maurice Ponga

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tako sodelovanje poteka v skladu s pogoji, 
določenimi v ustreznih dvo- in 
večstranskih sporazumih, ki navajajo 
splošna načela za sodelovanje v programih 

Tako sodelovanje poteka v skladu s pogoji, 
določenimi v Sklepu 2001/822/ES in
ustreznih dvo- in večstranskih sporazumih, 
ki navajajo splošna načela za sodelovanje 
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Unije. teh držav v programih Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 42
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija in države članice v skladu s 
svojimi ustreznimi odgovornostmi 
zagotovijo usklajevanje med programom 
LIFE in Evropskim skladom za regionalni 
razvoj, Evropskim socialnim skladom, 
Kohezijskim skladom, Evropskim 
kmetijskim skladom za razvoj podeželja in 
Evropskim skladom za pomorstvo in 
ribištvo, da bi tako zagotovile sinergije, 
predvsem v sklopu integriranih projektov, 
navedenih v členu 18(d) in podprle 
uporabo rešitev, metod in pristopov, 
razvitih s programom LIFE. Na ravni Unije 
poteka usklajevanje s Skupnim strateškim 
okvirom, navedenim v členu 10 Uredbe
(EU) št. … (Uredba CFS)..

3. Komisija in države članice v skladu s 
svojimi ustreznimi odgovornostmi dejavno 
in skupno zagotovijo usklajevanje med 
programom LIFE in Evropskim skladom za 
regionalni razvoj, Evropskim socialnim 
skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
pomorstvo in ribištvo, da bi tako zagotovile 
sinergije in uskladile postopke, predvsem 
v sklopu integriranih projektov, navedenih 
v členu 18(d), in z določitvijo prednostnih 
okvirov ukrepanja iz člena 8 Direktive 
92/43/EGS, in podprle uporabo rešitev, 
metod in pristopov, razvitih s programom 
LIFE. Na ravni Unije poteka usklajevanje s 
Skupnim strateškim okvirom, navedenim v 
členu 10 Uredbe (EU) št. … (Uredba CFS).

Or. en

Predlog spremembe 43
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podprogram za okolje ima tri prednostna 
področja:

1. Podprogram za okolje ima štiri
prednostna področja:
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Predlog spremembe 44
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– biotska raznovrstnost in ekosistemske 
storitve v najbolj oddaljenih regijah Unije. 

Or. fr

Predlog spremembe 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje večje ozaveščenosti o 
okoljskih zadevah, vključevane podpore 
javnosti in zainteresiranih strani v
oblikovanje politik Unije na področju 
okolja ter spodbujanje izobraževanja za 
trajnostni razvoj;

(a) izvedba kampanj obveščanja in
ozaveščanja o okoljskih zadevah, vključno 
s pridobivanjem podpore javnosti in 
zainteresiranih strani za oblikovanje politik 
Unije na področju okolja, ter spodbujanje 
izobraževanja za trajnostni razvoj;

Or. ro

Obrazložitev

Obveščanje javnosti bo okrepilo ozaveščenost o programu in zagotovilo usklajenost z drugimi 
ukrepi EU.

Predlog spremembe 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpora komunikacij, vodenje in
razširjanje informacij na področju okolja 
ter lajšanje izmenjave znanja o uspešnih 
okoljskih rešitvah in praksi, vključno z 
razvojem platform sodelovanja med 
zainteresiranimi stranmi in usposabljanjem;

(b) podpora posredovanju, upravljanju in
razširjanju informacij na področju okolja 
ter lajšanje izmenjave znanja o uspešnih 
okoljskih rešitvah in praksi, vključno z 
razvojem platform sodelovanja med 
zainteresiranimi stranmi in usposabljanjem, 
namenjenim vsem starostnim skupinam 
ter gospodarskim in socialnim 
kategorijam;

Or. ro

Obrazložitev

Vključevanje državljanov ne glede na raven izobrazbe ali starost bo pripomoglo k boljšemu 
poznavanju programa in povečanemu sodelovanju pri pobudah v zvezi z njim.

.

Predlog spremembe 47
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpora komunikacij, vodenje in
razširjanje informacij na področju okolja 
ter lajšanje izmenjave znanja o uspešnih 
okoljskih rešitvah in praksi, vključno z 
razvojem platform sodelovanja med 
zainteresiranimi stranmi in usposabljanjem;

(b) podpora posredovanju, upravljanju in
razširjanju informacij na področju okolja 
ter lajšanje izmenjave znanja o uspešnih 
okoljskih rešitvah in praksi, vključno z 
razvojem regionalnih platform 
sodelovanja med zainteresiranimi stranmi 
in usposabljanjem;

Or. ro

Predlog spremembe 48
Markus Pieper
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanje in krepitev učinkovitejše 
skladnosti in uveljavljanje okoljske 
zakonodaje Unije, predvsem s 
spodbujanjem razvoja in razširjanja 
najboljših praks in pristopov k politiki;

(c) spodbujanje in krepitev učinkovitejše 
skladnosti z okoljsko zakonodajo Unije in 
uveljavljanje le-te, predvsem s 
spodbujanjem razvoja in razširjanja 
najboljših praks;

Or. de

Obrazložitev

Sumov političnega subvencioniranja iz sredstev programa LIFE ne sme biti.

Predlog spremembe 49
Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbujanje boljšega okoljskega 
upravljanja s krepitvijo sodelovanja 
zainteresiranih strani, tudi nevladnih 
organizacij pri posvetovanjih o in 
izvajanju politik.

(d) spodbujanje boljšega okoljskega 
upravljanja.

Or. de

Obrazložitev

Okoljske nevladne organizacije so navadno učinkovite pri zbiranju sredstev. Sredstva 
programa LIFE so zelo omejena, zato jih je treba vlagati v izboljšanje upravljanja, vključno z 
upravljanjem sredstev strukturnih skladov, da bi zagotovili učinkovito izvajanje okoljskih 
projektov na kraju samem (pri večini projektov, ki niso izpeljani do konca, je razlog v slabem 
vodenju).

Predlog spremembe 50
Younous Omarjee
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Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Posebni cilji prednostnega področja 

biotska raznovrstnost in ekosistemske 
storitve v najbolj oddaljenih regijah Unije 
Posebni cilji podprograma za okolje za 
prednostno področje biotska raznovrstnost 
in ekosistemske storitve v najbolj 
oddaljenih regijah Unije so zlasti:
(a) spodbujanje ustanavljanja in dobro 
upravljanje zaščitenih kopenskih in 
morskih območij v najbolj oddaljenih 
regijah Unije ob upoštevanju obstoječih 
zaščitenih območij;
(b) trajnostno upravljanje s kopenskimi in 
morskimi viri ter s tem prispevanje k 
varovanju pomembnih habitatov, vrst in 
delovanja ekosistemov zunaj zaščitenih 
območij;
(c) izboljšanje varovanja in trajnostne 
rabe biotske raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitev v najbolj oddaljenih 
regijah EU:
(i) s prizadevanji za zmanjšanje splošnih 
vplivov podnebnih sprememb na 
ekosisteme na način, da se ohranjata 
njihovo zdravje in odpornost ter da se 
spodbujajo zelena infrastruktura in na 
ekosistemu temelječi pristopi k blaženju 
podnebnih sprememb in prilagajanju le-
tem, kar ima v mnogih primerih vrsto 
prednosti;
(ii) z združevanjem zmožnosti na lokalni 
in regionalni ravni, tudi med sosednjimi 
državami, in s spodbujanjem izmenjave 
informacij in dobrih praks med vsemi 
aktivno sodelujočimi, vključno z lokalnimi 
upravnimi organi, lastniki zemljišč, 
zasebnim sektorjem, raziskovalci, civilno 
družbo itd.;
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(iii) s krepitvijo obstoječih programov 
ohranjanja narave in povečanjem 
prizadevanj tako v zaščitenih območjih kot 
zunaj njih;
(iv) s širjenjem baze znanja in 
odpravljanjem vrzeli v njem, predvsem z 
ugotavljanjem pomena funkcij in storitev 
ekosistema;
(d) spodbujanje in pospeševanje 
čezmejnega raziskovanja ter proučevanje 
vprašanja invazivnih tujih vrst, vpliva 
podnebnih sprememb in izvajanja 
zadevnih mednarodnih sporazumov, zlasti 
Konvencije o mednarodni trgovini z 
ogroženimi vrstami (CITES) in treh 
konvencij iz Ria (Konvencija ZN o 
biološki raznovrstnosti, Okvirna 
konvencija ZN o podnebnih spremembah 
in Konvencija ZN o boju proti 
dezertifikaciji);
(e) dokončanje razvoja mehanizmov za 
spodbujanje virov, vključno s „plačili za 
ekosistemske storitve“(PES).

Or. fr

Predlog spremembe 51
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k izvajanju in razvoju 
politike in zakonodaje Unije pri ublažitvi, 
vključno s postavljanjem v ospredje na 
področjih politike, predvsem z razvojem, 
preskušanjem in ponazarjanjem pristopov 
politike ali vodenja, najboljših praks in 
rešitev za ublažitev podnebnih sprememb;

(a) prispevati k izvajanju in razvoju 
politike in zakonodaje Unije o ublažitvi, 
vključno s postavljanjem v ospredje na 
vseh področjih politike, predvsem s 
podpiranjem sinergij z drugimi okoljskimi 
cilji, kot je biotska raznovrstnost, in z
razvojem, preskušanjem in ponazarjanjem 
pristopov politike ali vodenja, najboljših 
praks in rešitev za ublažitev podnebnih 
sprememb;
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Predlog spremembe 52
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k izvajanju in razvoju 
politike in zakonodaje Unije pri
prilagajanju, vključno s postavljanjem v 
ospredje na področjih politike, predvsem z 
razvojem, preskušanjem in ponazarjanjem 
pristopov politike ali vodenja, najboljših 
praks in rešitev za prilagajanje podnebnim 
spremembam;

(a) prispevati k izvajanju in razvoju 
politike in zakonodaje Unije o prilagajanju, 
vključno s postavljanjem v ospredje na 
vseh področjih politike, predvsem s 
podpiranjem sinergij z drugimi okoljskimi 
cilji, kot je biotska raznovrstnost, in z
razvojem, preskušanjem in ponazarjanjem
ekosistemskih pristopov politike ali 
vodenja, najboljših praks in rešitev za
prilagajanje podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 53
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izboljšati bazo znanja za razvoj, 
ocenjevanje, spremljanje, vrednotenje in 
izvajanje učinkovitih ukrepov za 
prilagajanje ter za krepitev zmogljivosti pri 
uporabi tega znanja v praksi;

(b) izboljšati bazo znanja za razvoj, 
ocenjevanje, spremljanje, vrednotenje in 
izvajanje učinkovitih ekosistemskih
ukrepov za prilagajanje ter za krepitev 
zmogljivosti pri uporabi tega znanja v 
praksi;

Or. en

Predlog spremembe 54
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) olajšati razvoj in izvajanje integriranih 
pristopov, kot so strategije za prilagajanje 
in akcijski načrti na lokalni, regionalni ali 
nacionalni ravni;

(c) olajšati razvoj in izvajanje integriranih
ekosistemskih pristopov, kot so strategije 
za prilagajanje in akcijski načrti na lokalni, 
regionalni ali nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 55
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) prispevati k razvoju in ponazoritvi 
inovativnih tehnologij, sistemov, metod in 
instrumentov za prilagajanje, ki jih je 
mogoče ponoviti, prenašati ali postaviti v 
ospredje.

(d) prispevati k razvoju in ponazoritvi 
inovativnih tehnologij, sistemov, metod in 
instrumentov za prilagajanje, ki jih je 
mogoče ponoviti, prenašati ali postaviti v 
ospredje in ki se osredotočajo na
ekosistemske pristope.

Or. en

Predlog spremembe 56
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje večje ozaveščenosti o 
okoljskih zadevah, vključevanje podpore 
javnosti in zainteresiranih strani v
oblikovanje politik Unije na področju 
okolja in spodbujanje izobraževanja za 
trajnostni razvoj;

(a) izvedba kampanj obveščanja in
ozaveščanja o podnebnih zadevah,
vključno s pridobivanjem podpore javnosti 
in zainteresiranih strani za oblikovanje 
politik Unije na področju podnebja, ter 
spodbujanje izobraževanja za trajnostni 
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razvoj;

Or. ro

Obrazložitev

Obveščanje javnosti bo okrepilo ozaveščenost o programu in zagotovilo usklajenost z drugimi 
ukrepi EU.

Predlog spremembe 57
Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje večje ozaveščenosti o 
okoljskih zadevah, vključevanje podpore 
javnosti in zainteresiranih strani v
oblikovanje politik Unije na področju 
okolja in spodbujanje izobraževanja za 
trajnostni razvoj;

(a) spodbujanje večje, tudi kritične
ozaveščenosti o podnebnih zadevah, 
vključno s pridobivanjem podpore javnosti
in zainteresiranih strani za oblikovanje 
politik Unije na področju podnebja, ter 
spodbujanje izobraževanja za trajnostni 
razvoj;

Or. de

Predlog spremembe 58
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpora komunikacij, vodenje in
razširjanje informacij na področju okolja
ter lajšanje izmenjave znanja o uspešnih
okoljskih rešitvah in praksi, vključno z 
razvojem platform sodelovanja med 
zainteresiranimi stranmi in usposabljanjem;

(b) podpora posredovanju, upravljanju in
razširjanju informacij na področju
podnebja ter lajšanje izmenjave znanja o 
uspešnih podnebnih rešitvah in praksi, 
vključno z razvojem platform sodelovanja 
med zainteresiranimi stranmi in 
usposabljanjem, namenjenim vsem 
starostnim skupinam ter gospodarskim in 
socialnim kategorijam;
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Or. ro

Obrazložitev

Vključevanje državljanov ne glede na raven izobrazbe ali starost bo pripomoglo k boljšemu 
poznavanju programa in povečanemu sodelovanju pri pobudah v zvezi z njim.

Predlog spremembe 59
Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanje in krepitev učinkovitejše 
skladnosti z in uveljavljanje podnebne 
zakonodaje Unije, predvsem s 
spodbujanjem razvoja in razširjanja 
najboljših praks in pristopov k politiki;

(c) spodbujanje in krepitev učinkovitejše 
skladnosti s podnebno zakonodajo Unije in 
uveljavljanje le-te, predvsem s 
spodbujanjem razvoja in razširjanja 
najboljših praks;

Or. de

Obrazložitev

Sumov političnega subvencioniranja iz sredstev programa LIFE ne sme biti.

Predlog spremembe 60
Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbujanje boljšega podnebnega 
upravljanja s krepitvijo sodelovanja 
zainteresiranih strani, tudi nevladnih 
organizacij pri posvetovanjih o in 
izvajanju politik.

(d) spodbujanje boljšega podnebnega 
upravljanja.

Or. de
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Obrazložitev

Okoljske nevladne organizacije so navadno učinkovite pri zbiranju sredstev. Sredstva 
programa LIFE so zelo omejena, zato jih je treba vlagati zlasti v izboljšanje upravljanja, 
vključno z upravljanjem sredstev strukturnih skladov, da bi zagotovili učinkovito izvajanje 
okoljskih projektov na kraju samem (pri večini projektov, ki niso izpeljani do konca, je razlog 
v slabem vodenju).

Predlog spremembe 61
Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) so politično nevtralni.

Or. de

Obrazložitev

Sumov političnega subvencioniranja iz sredstev programa LIFE ne sme biti.

Predlog spremembe 62
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri integriranih projektih, navedenih v 
točki (d) člena 18, sodelujejo 
zainteresirane strani, kjer je to ustrezno, ti 
projekti pa spodbujajo, kjer je to mogoče,
usklajevanje z drugimi viri financiranja 
Unije in njihovo mobilizacijo.

Integrirani projekti, navedeni v točki (d) 
člena 18, so v vseh fazah dostopni 
zainteresiranim stranem in le-te 
vključujejo, ti projekti pa spodbujajo 
usklajevanje z drugimi viri financiranja 
Unije in njihovo mobilizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 63
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija zagotovi, da se letne 
dodelitve projektom iz člena 18, točke a, b, 
c in g (projekti „od spodaj navzgor“), ki se 
izvajajo v državah članicah, ne bodo 
zmanjšale, temveč postopno povečale v 
primerjavi z ustrezno ravnijo v letu 2013.

Or. en

Predlog spremembe 64
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najvišja stopnja sofinanciranja 
projektov, navedenih v členu 18, je 70 % 
upravičenih stroškov. Izjemoma je najvišja 
stopnja sofinanciranja za projekte, 
navedene v točkah (d) in (f) člena 18, 80 % 
upravičenih stroškov.

1. Najvišja stopnja sofinanciranja 
projektov, navedenih v členu 18, je 70 % 
upravičenih stroškov. Izjemoma je najvišja 
stopnja sofinanciranja za projekte, 
navedene v točkah (d) in (f) člena 18, 80 % 
upravičenih stroškov. Za projekte iz 
člena 12a je najvišja stopnja 
sofinanciranja 95 %.

Or. fr

Predlog spremembe 65
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

DDV ne šteje kot upravičen strošek za 
projekte, navedene v členu 18.

DDV šteje kot upravičen strošek za 
projekte, navedene v členu 18, pod 
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pogojem, da je nepovraten, in ob 
upoštevanju zakonodaje Unije s področja 
DDV.

Or. ro

Predlog spremembe 66
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

DDV ne šteje kot upravičen strošek za 
projekte, navedene v členu 18.

DDV šteje kot upravičen strošek za 
projekte, navedene v členu 18.

Or. en

Predlog spremembe 67
Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izdatke za informacije in obveščanje, 
vključno s kampanjami za krepitev 
ozaveščenosti. Finančna sredstva, 
namenjena komunikacijskim dejavnostim, 
v skladu s to uredbo prav tako vključujejo 
korporativno komuniciranje o političnih 
prednostnih nalogah Unije;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Sredstva programa LIFE je treba vlagati v izboljšanje upravljanja, vključno z upravljanjem 
sredstev strukturnih skladov, da bi zagotovili učinkovito izvajanje okoljskih projektov na kraju 
samem (pri večini projektov, ki niso izpeljani do konca, je razlog v slabem vodenju).
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Predlog spremembe 68
Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 23 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S programom LIFE je mogoče financirati 
javne in zasebne subjekte.

S programom LIFE je mogoče financirati 
javne subjekte.

Or. de

Obrazložitev

Zagotavljanje učinkovite in vrednostno nevtralne uporabe sredstev ter čim večje dodane 
vrednosti za regijo in ne za interese posameznikov.

Predlog spremembe 69
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme večletne delovne 
programe za podprograme. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s
postopkom pregleda iz člena 29(2).

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 30 v 
zvezi s sprejetjem večletnih delovnih 
programov za program LIFE in zagotovi, 
da se pri razvijanju večletnih delovnih 
programov opravi ustrezno posvetovanje z 
zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Predlog spremembe 70
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razporeditev sredstev med (b) razporeditev sredstev med 
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posameznimi prednostnimi področji in med 
različnimi vrstami financiranja v 
podprogramu;

posameznimi prednostnimi področji in med 
različnimi vrstami financiranja v vsakem
podprogramu ter postopno povečevanje 
razpoložljivih letnih sredstev za projekte, 
navedene v členu 18 pod točkami a, b, c in 
g;

Or. en

Obrazložitev

Povečati je treba razpoložljiva sredstva za projekte „od spodaj navzgor“.

Predlog spremembe 71
Maurice Ponga

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razporeditev sredstev med 
posameznimi prednostnimi področji in med 
različnimi vrstami financiranja v 
podprogramu;

(b) razporeditev sredstev med 
posameznimi prednostnimi področji in med 
različnimi vrstami financiranja, s posebnim 
„čezmorskim“ oddelkom za najbolj 
oddaljene regije ter čezmorske države in 
ozemlja v vsakem podprogramu;

Or. fr

Predlog spremembe 72
Maurice Ponga

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) merila za izbiro in dodelitev donacij; (e) merila za izbiro in dodelitev donacij, ob 
posvečanju posebne pozornosti najbolj 
oddaljenim regijam in čezmorskim 
državam in ozemljem, da bi zagotovili 
njihovo polno sodelovanje;
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Or. fr


