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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Do spełnienia zobowiązań Unii 

wynikających z porozumienia 

klimatycznego z Paryża, konieczna jest 

transformacja Unii w energooszczędne, 

niskoemisyjne i odporne na zmianę 

klimatu społeczeństwo. To z kolei wymaga 

podejmowania działań ze szczególnym 

uwzględnieniem sektorów, które 

w największym stopniu przyczyniają się do 

obecnych poziomów emisji CO2 

i zanieczyszczeń, oraz udziału w realizacji 

ram polityki klimatyczno-energetycznej 

do 2030 r. i zintegrowanych krajowych 

planów w zakresie energii i klimatu państw 

członkowskich, a także przygotowań do 

unijnej strategii w dziedzinie klimatu 

i energii na połowę stulecia 

i długoterminowej. Program powinien 

również obejmować środki przyczyniające 

się do realizacji unijnej polityki 

przystosowania się do zmiany klimatu 

w celu zmniejszenia podatności na 

niekorzystne skutki zmian klimatycznych. 

(7) Do spełnienia zobowiązań Unii 

wynikających z porozumienia 

klimatycznego z Paryża konieczna jest 

transformacja Unii w zrównoważone, 

energooszczędne, neutralne emisyjnie 

i odporne na zmianę klimatu 

społeczeństwo oparte na gospodarce o 

obiegu zamkniętym i zasobach 

odnawialnych. To z kolei wymaga 

podejmowania działań ze szczególnym 

uwzględnieniem sektorów, które 

w największym stopniu przyczyniają się do 

obecnych poziomów emisji gazów 

cieplarnianych i zanieczyszczeń, takich 

jak działania ukierunkowane na redukcję 

i powstrzymanie wydobycia, stosowania i 

finansowania paliw kopalnych, oraz 

udziału w realizacji ram polityki 

klimatyczno-energetycznej do 2030 r. 

i zintegrowanych krajowych planów 

w zakresie energii i klimatu państw 

członkowskich, a także realizacji unijnej 

strategii w dziedzinie klimatu i energii na 

2050 r. i na późniejsze lata, zgodnie z 

celem dotyczącym dekarbonizacji 

zapisanym w porozumieniu paryskim. 

Program powinien również obejmować 

środki przyczyniające się do realizacji 

unijnej polityki przystosowania się do 

zmiany klimatu w celu zmniejszenia 

podatności na niekorzystne skutki zmian 
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klimatycznych. 

Or. en 



 

AM\1171664PL.docx  PE631.575v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.12.2018 A8-0397/97 

Poprawka  97 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Sofia Sakorafa 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Najbardziej oddalone regiony Unii 

posiadają znaczną część światowej 

różnorodności biologicznej (około 20 % 

wszystkich lagun i raf koralowych na 

świecie) i borykają się, bardziej niż w 

regiony europejskie, z katastrofalnymi i 

nieodwracalnymi skutkami zmiany 

klimatu i erozją różnorodności 

biologicznej. W związku z tym konieczne 

jest zapewnienie regionom najbardziej 

oddalonym Unii minimalnego i 

konkretnego budżetu, w szczególności 

francuskim regionom najbardziej 

oddalonym, które niesłusznie wykluczono 

z zakresu dyrektywy ptasiej i dyrektywy 

siedliskowej i które w związku z tym nie 

korzystały z wiążących ram regulacyjnych 

dotyczących ochrony gatunków i siedlisk, 

ani z funduszy sieci Natura 2000, mimo że 

wszystkie z nich są skupiskami światowej 

różnorodności biologicznej, a niektóre z 

nich sklasyfikowano lub są obecnie 

klasyfikowane jako obiekty światowego 

dziedzictwa UNESCO. Francuskie 

regiony najbardziej oddalone były 

szczególnie dyskryminowane przy podziale 

różnych funduszy unijnych na rzecz 

ochrony różnorodności biologicznej. Co 

najmniej 2 % środków z programu LIFE 

powinno zostać przydzielonych regionom 

najbardziej oddalonym Unii w celu 
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ochrony ich nieporównywalnej 

różnorodności biologicznej, a 

przynajmniej 1 % środków należy 

przeznaczyć na francuskie regiony 

najbardziej oddalone w celu 

rekompensaty za utracone lata. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) Co najmniej 2 % łącznych 

funduszy programu LIFE przeznacza się 

na regiony najbardziej oddalone. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dotacje w ramach programu są 

przyznawane i zarządzane zgodnie 

z tytułem VIII rozporządzenia 

finansowego. 

Dotacje w ramach programu są 

przyznawane i zarządzane zgodnie z 

tytułem VIII rozporządzenia finansowego i 

współfinansowane w wymiarze 85 % 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 

Stopę dofinansowania w wysokości 100 % 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

przyznaje się projektom wdrażanym w 

regionach najbardziej oddalonych. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – akapit 1 – litera f 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) w stosownych przypadkach 

szczególną uwagę zwraca się na projekty 

na obszarach geograficznych 

o szczególnych potrzebach lub 

zagrożeniach, takich jak obszary 

o szczególnych wyzwaniach 

środowiskowych lub ograniczeniach 

naturalnych, obszary transgraniczne bądź 

regiony najbardziej oddalone. 

f) szczególną uwagę zwraca się na 

równowagę biogeograficzną projektów 

oraz na projekty na obszarach 

geograficznych o szczególnych potrzebach 

lub zagrożeniach, takich jak obszary 

o szczególnych wyzwaniach 

środowiskowych lub ograniczeniach 

naturalnych, obszary transgraniczne, 

obszary o dużej wartości przyrodniczej 
bądź regiony najbardziej oddalone. 

Or. en 

 


