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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na svoje stališče, da 
morajo cilji vključevanja podnebja in 
biotske raznovrstnosti v večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027 
presegati ciljne deleže porabe, določene v 
vmesnem poročilu Parlamenta; zato je 
njegov cilj, da se za leto 2021 doseže raven 
porabe za biotsko raznovrstnost v višini 
10 % in raven porabe za vključevanje 
podnebnih vprašanj v višini 30 %; ponovno 
poziva Komisijo, naj določi jasna merila 
upravičenosti za novo strogo in celovito 
metodologijo, ki naj ima obliko okvirne 
uredbe, za opredelitev in spremljanje 
ustreznih odhodkov za podnebje in biotsko 
raznovrstnost v skladu z načelom 
neškodovanja, po potrebi skupaj z 
ustreznimi popravnimi ukrepi, in 
mehanizem za preverjanje, s katerim se 
prepoznajo morebitni škodljivi učinki 
ukrepov EU na biotsko raznovrstnost in 
podnebje v skladu z njenimi zavezami iz 
Pariškega sporazuma ter pozivom k 
postopnemu opuščanju neposrednih in 
posrednih subvencij za fosilna goriva;

13. opozarja na svoje stališče, da 
morajo cilji vključevanja podnebja in 
biotske raznovrstnosti v večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027 
presegati ciljne deleže porabe, določene v 
vmesnem poročilu Parlamenta; zato je 
njegov cilj, da se za leto 2021 doseže raven 
porabe za biotsko raznovrstnost v višini 
10 % in raven porabe za vključevanje 
podnebnih vprašanj v višini 30 %; ponovno 
poziva Komisijo, naj določi jasna merila 
upravičenosti za novo strogo in celovito 
metodologijo, ki naj ima obliko okvirne 
uredbe, za opredelitev in spremljanje 
ustreznih odhodkov za podnebje in biotsko 
raznovrstnost v skladu z načelom 
neškodovanja, po potrebi skupaj z 
ustreznimi popravnimi ukrepi, in 
mehanizem za preverjanje, s katerim se 
prepoznajo morebitni škodljivi učinki 
ukrepov EU na biotsko raznovrstnost in 
podnebje v skladu z njenimi zavezami iz 
Pariškega sporazuma;
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20a. meni, da turizem, kot eden od 
sektorjev, ki jih je kriza najbolj prizadela, 
potrebuje celovito strategijo, podprto s 
posebnimi dodelitvami prek ločenega 
programa EU v naslednjem večletnem 
finančnem okviru; vztraja, da je treba 
posebno pozornost in podporo nameniti 
malim in družinskim podjetjem, zlasti 
ponudnikom kmečkega turizma in malim 
turističnim ponudnikom, ki bodo imeli več 
težav pri izpolnjevanju novih varnostnih 
standardov, kot tudi otoškim regijam in 
najbolj obrobnim regijam;
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