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Poprawka  32 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Polityka i przepisy Unii w zakresie 

środowiska, klimatu i stosownych 

aspektów czystej energii zapewniły 

znaczną poprawę stanu środowiska. 
Główne wyzwania związane ze 

środowiskiem i zmianami klimatu wciąż 

jednak pozostają aktualne, a zaniechanie 

działań w tym zakresie będzie miało 

poważne negatywne skutki dla Unii oraz 

dobrostanu jej obywateli. 

(1) Mimo istnienia polityki i przepisów 

Unii w tym zakresie główne wyzwania 

związane ze środowiskiem i zmianami 

klimatu wciąż pozostają aktualne, 

a zaniechanie działań w tym zakresie 

będzie miało poważne negatywne skutki 

dla Unii oraz dobrostanu jej obywateli. 

Or. fr 

 

Poprawka  33 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Polityka i przepisy Unii w zakresie 

środowiska, klimatu i stosownych 

aspektów czystej energii zapewniły 

znaczną poprawę stanu środowiska. 

Główne wyzwania związane ze 

środowiskiem i zmianami klimatu wciąż 

jednak pozostają aktualne, a zaniechanie 

działań w tym zakresie będzie miało 

poważne negatywne skutki dla Unii oraz 

dobrostanu jej obywateli. 

(1) Polityka i przepisy Unii w zakresie 

środowiska, klimatu i stosownych 

aspektów czystej energii zapewniły 

znaczną poprawę stanu środowiska. 

Wprowadzenie środków środowiskowych 

do innych obszarów polityki, takich jak 

rolnictwo czy energia, zapewnia poprawę 

stanu środowiska. Główne wyzwania 

związane ze środowiskiem i zmianami 

klimatu wciąż jednak pozostają aktualne, 

a zaniechanie działań w tym zakresie 

będzie miało poważne negatywne skutki 

dla Unii oraz dobrostanu jej obywateli. 

Or. en 
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Poprawka  34 

Daniel Buda 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Dążąc do osiągania celów Unii i 

celów końcowych określonych w 

przepisach, polityce, planach i 

zobowiązaniach międzynarodowych w 

zakresie środowiska, klimatu i 

powiązanych aspektów czystej energii 

program powinien przyczyniać się do 

przejścia w kierunku czystej, 

zasobooszczędnej, niskoemisyjnej i 

odpornej na zmiany klimatu gospodarki o 

obiegu zamkniętym, do ochrony i poprawy 

jakości środowiska oraz zatrzymywania i 

odwrócenia procesu utraty różnorodności 

biologicznej poprzez bezpośrednie 

interwencje albo działanie na rzecz 

włączania tych celów do innych polityk. 

(3) Dążąc do osiągania celów Unii 

i celów końcowych określonych 

w przepisach, polityce, planach 

i zobowiązaniach międzynarodowych 

w zakresie środowiska, klimatu 

i powiązanych aspektów czystej energii 

program powinien przyczyniać się do 

przejścia w kierunku czystej, 

energooszczędnej, zaawansowanej 

technologicznie, niskoemisyjnej i odpornej 

na zmiany klimatu gospodarki o obiegu 

zamkniętym, do ochrony i poprawy jakości 

środowiska oraz zatrzymywania 

i odwrócenia procesu utraty różnorodności 

biologicznej poprzez bezpośrednie 

interwencje albo działanie na rzecz 

włączania tych celów do innych polityk. 

Or. ro 

 

Poprawka  35 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Dążąc do osiągania celów Unii i 

celów końcowych określonych w 

przepisach, polityce, planach i 

zobowiązaniach międzynarodowych w 

zakresie środowiska, klimatu i 

powiązanych aspektów czystej energii 

program powinien przyczyniać się do 

przejścia w kierunku czystej, 

(3) Aby osiągnąć cele Unii i cele 

końcowe określone w przepisach, należy 

przestrzegać polityki, planów i zobowiązań 
międzynarodowych w zakresie środowiska, 

klimatu i powiązanych aspektów czystej 

energii. Program powinien przyczyniać się 

do przejścia w kierunku czystej, 

zasobooszczędnej, niskoemisyjnej 
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zasobooszczędnej, niskoemisyjnej i 

odpornej na zmiany klimatu gospodarki o 

obiegu zamkniętym, do ochrony i poprawy 

jakości środowiska oraz zatrzymywania i 

odwrócenia procesu utraty różnorodności 

biologicznej poprzez bezpośrednie 

interwencje albo działanie na rzecz 

włączania tych celów do innych polityk. 

i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 

o obiegu zamkniętym, do ochrony 

i poprawy jakości środowiska oraz 

zatrzymywania i odwrócenia procesu 

utraty różnorodności biologicznej poprzez 

bezpośrednie interwencje albo działanie na 

rzecz włączania tych celów do innych 

polityk. 

Or. en 

 

Poprawka  36 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Program powinien przyczynić się 

do zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia 

celów ogólnych i celów końcowych 

prawodawstwa, strategii, planów i 

zobowiązań międzynarodowych Unii w 

zakresie środowiska, klimatu i stosownych 

aspektów czystej energii, w szczególności 

agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2030 ONZ8, Konwencji o różnorodności 

biologicznej9oraz porozumienia paryskiego 

przyjętego na podstawie Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu10(„porozumienie 

klimatyczne z Paryża”). 

(5) Program powinien przyczynić się 

do zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia 

celów ogólnych i celów końcowych 

prawodawstwa, strategii, planów i 

zobowiązań międzynarodowych Unii w 

zakresie środowiska, klimatu i stosownych 

aspektów czystej energii, w szczególności i 

przede wszystkim agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ8, 

Konwencji o różnorodności biologicznej9 

oraz porozumienia paryskiego przyjętego 

na podstawie Ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu10 („porozumienie klimatyczne z 

Paryża”). 

_________________ _________________ 

8 Agenda 2030, rezolucja przyjęta przez 

ZO ONZ w dniu 25/9/2015. 

8 Agenda 2030, rezolucja przyjęta przez 

ZO ONZ w dniu 25/9/2015. 

9 93/626/EWG: Decyzja Rady z dnia 25 

października 1993 r. dotycząca zawarcia 

Konwencji o różnorodności biologicznej 

(Dz.U. L 309 z 13.12.1993, s. 1). 

9 93/626/EWG: Decyzja Rady z dnia 

25 października 1993 r. dotycząca 

zawarcia Konwencji o różnorodności 

biologicznej (Dz.U. L 309 z 13.12.1993, 

s. 1). 

10 Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4. 10 Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4. 
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Poprawka  37 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Szczególne znaczenie dla 

osiągnięcia nadrzędnych celów ma 

wdrożenie pakietu dotyczącego gospodarki 

o obiegu zamkniętym11, ram polityki 

klimatyczno-energetycznej do roku 

203012,13,14, unijnych przepisów 

dotyczących ochrony przyrody15oraz 

powiązanych strategii16,17,18,19,20. 

(6) Szczególne znaczenie dla 

osiągnięcia nadrzędnych celów ma 

wdrożenie pakietu dotyczącego gospodarki 

o obiegu zamkniętym11, ram polityki 

klimatyczno-energetycznej do roku 

203012,13,14, unijnych przepisów 

dotyczących ochrony przyrody15 oraz 

powiązanych strategii16,17,18,19,20, w tym 

strategii dotyczącej biogospodarki20a. 

_________________ _________________ 

11 COM(2015) 614 final z 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final z 2.12.2015. 

12 Ramy polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030, 

COM(2014)15 z 22.1.2014. 

12 Ramy polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030, 

COM(2014)15 z 22.1.2014. 

13 „Strategia UE w zakresie przystosowania 

się do zmiany klimatu” (COM(2013) 216 z 

16.4.2013). 

13 „Strategia UE w zakresie przystosowania 

się do zmiany klimatu” (COM(2013) 216 

z 16.4.2013). 

14 Pakiet „Czysta energia dla wszystkich 

Europejczyków”, COM(2016) 860 z 

30.11.2016. 

14 Pakiet „Czysta energia dla wszystkich 

Europejczyków”, COM(2016) 860 

z 30.11.2016. 

15 Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i 

gospodarki, COM(2017)198 z 27.4.2017. 

15 Plan działania na rzecz przyrody, ludzi 

i gospodarki, COM(2017)198 z 27.4.2017. 

16 Program „Czyste powietrze dla Europy”, 

COM(2013)918. 

16 Program „Czyste powietrze dla Europy”, 

COM(2013)918. 

17 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 

22.12.2000, s. 1). 

17 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej (Dz.U. L 327 

z 22.12.2000, s. 1). 

18 Strategia tematyczna w dziedzinie 

ochrony gleby, COM(2006)231. 

18 Strategia tematyczna w dziedzinie 

ochrony gleby, COM(2006)231. 
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19 Strategia na rzecz mobilności 

niskoemisyjnej, COM/2016/0501 final. 

19 Strategia na rzecz mobilności 

niskoemisyjnej, COM/2016/0501 final. 

20 Plan działania dotyczący infrastruktury 

paliw alternatywnych przyjęty na 

podstawie art. 10 ust. 6 dyrektywy 

2014/94/UE z 8.11.2017. 

20 Plan działania dotyczący infrastruktury 

paliw alternatywnych przyjęty na 

podstawie art. 10 ust. 6 dyrektywy 

2014/94/UE z 8.11.2017. 

 20a Innowacje w służbie zrównoważonego 

wzrostu: biogospodarka dla Europy”, 

COM(2012)60 final z 13.2.2012. 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Daniel Buda 

 

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 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 

oraz przewidywania wywoływanych przez 

te zmiany klęsk i przeciwdziałania im. 
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Or. ro 

 

Poprawka  39 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

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) Przestrzeganie zobowiązań Unii 

wynikających z porozumienia 

klimatycznego z Paryża, które muszą 

zostać spełnione, wymaga transformacji 
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. 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Nicola Caputo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(8) Przejście na czystą energię stanowi 

niezbędny wkład w łagodzenie zmiany 

klimatu i niesie dodatkowe korzyści dla 

środowiska. Do programu powinny zostać 

włączone działania na rzecz budowania 

zdolności wspierające przejście na czystą 

energię, finansowane do 2020 r. w ramach 

programu „Horyzont 2020” – ich celem nie 

jest bowiem finansowanie doskonałości i 

generowanie innowacji, lecz ułatwienie 

korzystania z dostępnej technologii, która 

przyczyni się do łagodzenia zmiany 

klimatu. Włączenie do programu działań w 

zakresie budowania zdolności daje 

potencjał synergii między podprogramami 

i zwiększa ogólną spójność unijnego 

finansowania. Należy zatem gromadzić i 

rozpowszechniać dane dotyczące 

wykorzystania istniejących rozwiązań w 

zakresie badań naukowych i innowacji w 

projektach LIFE, w tym dane pochodzące z 

programu „Horyzont Europa” i jego 

poprzedników. 

(8) Przejście na czystą energię stanowi 

niezbędny wkład w łagodzenie zmiany 

klimatu i niesie dodatkowe korzyści dla 

środowiska. Do programu powinny zostać 

włączone, przy utrzymaniu tej samej stopy 

współfinansowania, działania na rzecz 

budowania zdolności wspierające przejście 

na czystą energię, finansowane do 2020 r. 

w ramach programu „Horyzont 2020” – ich 

celem nie jest bowiem finansowanie 

doskonałości i generowanie innowacji, lecz 

ułatwienie korzystania z dostępnej 

technologii, która przyczyni się do 

łagodzenia zmiany klimatu. Włączenie do 

programu działań w zakresie budowania 

zdolności daje potencjał synergii między 

podprogramami i zwiększa ogólną 

spójność unijnego finansowania. Należy 

zatem gromadzić i rozpowszechniać dane 

dotyczące wykorzystania istniejących 

rozwiązań w zakresie badań naukowych 

i innowacji w projektach LIFE, w tym dane 

pochodzące z programu „Horyzont 

Europa” i jego poprzedników. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Stopa współfinansowania dla regionów i miast w ramach programu „Horyzont 2020” wynosi 

100 %. 

 

Poprawka  41 

Daniel Buda 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Przejście na czystą energię stanowi 

niezbędny wkład w łagodzenie zmiany 

klimatu i niesie dodatkowe korzyści dla 

środowiska. Do programu powinny zostać 

włączone działania na rzecz budowania 

zdolności wspierające przejście na czystą 

(8) Przejście na czystą energię stanowi 

niezbędny wkład w łagodzenie zmiany 

klimatu i niesie dodatkowe korzyści dla 

środowiska. Do programu powinny zostać 

włączone działania na rzecz budowania 

zdolności wspierające przejście na czystą 
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energię, finansowane do 2020 r. w ramach 

programu „Horyzont 2020” – ich celem nie 

jest bowiem finansowanie doskonałości i 

generowanie innowacji, lecz ułatwienie 

korzystania z dostępnej technologii, która 

przyczyni się do łagodzenia zmiany 

klimatu. Włączenie do programu działań w 

zakresie budowania zdolności daje 

potencjał synergii między podprogramami 

i zwiększa ogólną spójność unijnego 

finansowania. Należy zatem gromadzić i 

rozpowszechniać dane dotyczące 

wykorzystania istniejących rozwiązań w 

zakresie badań naukowych i innowacji w 

projektach LIFE, w tym dane pochodzące z 

programu „Horyzont Europa” i jego 

poprzedników. 

energię, finansowane do 2020 r. w ramach 

programu „Horyzont 2020” – ich celem nie 

jest bowiem finansowanie doskonałości 

i generowanie innowacji, lecz ułatwienie 

korzystania z dostępnej technologii, która 

przyczyni się do łagodzenia zmiany 

klimatu. Włączenie do programu działań 

w zakresie budowania zdolności daje 

potencjał synergii między podprogramami, 

zachęcając do finansowania z różnych 

źródeł, i zwiększa ogólną spójność 

unijnego finansowania. Należy zatem 

gromadzić i rozpowszechniać dane 

dotyczące wykorzystania istniejących 

rozwiązań w zakresie badań naukowych 

i innowacji w projektach LIFE, w tym dane 

pochodzące z programu „Horyzont 

Europa” i jego poprzedników. 

Or. ro 

 

Poprawka  42 

Maria Gabriela Zoană 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Przejście na czystą energię stanowi 

niezbędny wkład w łagodzenie zmiany 

klimatu i niesie dodatkowe korzyści dla 

środowiska. Do programu powinny zostać 

włączone działania na rzecz budowania 

zdolności wspierające przejście na czystą 

energię, finansowane do 2020 r. w ramach 

programu „Horyzont 2020” – ich celem nie 

jest bowiem finansowanie doskonałości i 

generowanie innowacji, lecz ułatwienie 

korzystania z dostępnej technologii, która 

przyczyni się do łagodzenia zmiany 

klimatu. Włączenie do programu działań w 

zakresie budowania zdolności daje 

potencjał synergii między podprogramami 

i zwiększa ogólną spójność unijnego 

finansowania. Należy zatem gromadzić i 

(8) Przejście na czystą energię stanowi 

niezbędny wkład w łagodzenie i 

zmniejszenie zmiany klimatu i niesie 

dodatkowe korzyści dla środowiska. Do 

programu powinny zostać włączone 

działania na rzecz budowania zdolności 

wspierające przejście na czystą energię, 

finansowane do 2020 r. w ramach 

programu „Horyzont 2020” – ich celem nie 

jest bowiem finansowanie doskonałości 

i generowanie innowacji, lecz ułatwienie 

korzystania z dostępnej technologii, która 

przyczyni się do łagodzenia i zmniejszenia 

zmiany klimatu. Włączenie do programu 

działań w zakresie budowania zdolności 

daje potencjał synergii między 

podprogramami i zwiększa ogólną 
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rozpowszechniać dane dotyczące 

wykorzystania istniejących rozwiązań w 

zakresie badań naukowych i innowacji w 

projektach LIFE, w tym dane pochodzące z 

programu „Horyzont Europa” i jego 

poprzedników. 

spójność unijnego finansowania. Należy 

zatem gromadzić i rozpowszechniać dane 

dotyczące wykorzystania istniejących 

rozwiązań w zakresie badań naukowych 

i innowacji w projektach LIFE, w tym dane 

pochodzące z programu „Horyzont 

Europa” i jego poprzedników. 

Or. ro 

 

Poprawka  43 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) W ocenach skutków prawodawstwa 

dotyczącego czystej energii szacuje się, że 

realizacja unijnych celów w dziedzinie 

energii na 2030 r. będzie wymagała 

dodatkowych inwestycji w wysokości 177 

mld EUR rocznie w okresie 2021–2030. 

Największe braki występują w 

inwestycjach w dekarbonizację budynków 

(efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii wykorzystywane na małą 

skalę), w sytuacji gdy kapitał powinien być 

kierowany w stronę projektów o wysoce 

rozproszonym charakterze. Jednym z 

celów podprogramu „Przejście na czystą 

energię” jest budowanie zdolności w 

zakresie tworzenia i agregacji projektów, a 

zatem również pomoc w absorbcji 

środków z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w celu 

stymulowania inwestycji w czystą energię 

z wykorzystaniem instrumentów 

finansowych przewidzianych w ramach 

Funduszu InvestEU. 

(9) W ocenach skutków prawodawstwa 

dotyczącego czystej energii szacuje się, że 

realizacja zaproponowanych przez 

Komisję unijnych celów w dziedzinie 

energii na 2030 r. będzie wymagała 

dodatkowych inwestycji w wysokości 177 

mld EUR rocznie w okresie 2021–2030. Te 

cele zostały podniesione przez 

współprawodawców na zakończenie prac 

nad dyrektywą w sprawie odnawialnych 

źródeł energii oraz dyrektywą w sprawie 

efektywności energetycznej, aby przybliżyć 

je do zobowiązań podjętych przez Unię w 

ramach porozumienia paryskiego. 
Największe braki występują 

w inwestycjach w dekarbonizację 

budynków (efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła energii 

wykorzystywane na małą skalę), w sytuacji 

gdy kapitał powinien być kierowany 

w stronę projektów o wysoce 

rozproszonym charakterze. Jednym 

z celów podprogramu „Przejście na czystą 

energię” jest budowanie zdolności 

w zakresie tworzenia i agregacji projektów, 

a zatem również pomoc w absorpcji 

środków z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w celu 



 

PE626.777v01-00 12/51 AM\1160530PL.docx 

PL 

stymulowania inwestycji w czystą energię 

z wykorzystaniem instrumentów 

finansowych przewidzianych w ramach 

Funduszu InvestEU. 

Or. en 

 

Poprawka  44 

Nicola Caputo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) W ocenach skutków prawodawstwa 

dotyczącego czystej energii szacuje się, że 

realizacja unijnych celów w dziedzinie 

energii na 2030 r. będzie wymagała 

dodatkowych inwestycji w wysokości 177 

mld EUR rocznie w okresie 2021–2030. 

Największe braki występują w 

inwestycjach w dekarbonizację budynków 

(efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii wykorzystywane na małą 

skalę), w sytuacji gdy kapitał powinien być 

kierowany w stronę projektów o wysoce 

rozproszonym charakterze. Jednym z 

celów podprogramu „Przejście na czystą 

energię” jest budowanie zdolności w 

zakresie tworzenia i agregacji projektów, a 

zatem również pomoc w absorbcji środków 

z europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych w celu stymulowania 

inwestycji w czystą energię z 

wykorzystaniem instrumentów 

finansowych przewidzianych w ramach 

Funduszu InvestEU. 

(9) W ocenach skutków prawodawstwa 

dotyczącego czystej energii szacuje się, że 

realizacja unijnych celów w dziedzinie 

energii na 2030 r. będzie wymagała 

dodatkowych inwestycji w wysokości 177 

mld EUR rocznie w okresie 2021–2030. 

Największe braki występują w 

inwestycjach w dekarbonizację budynków 

(efektywność energetyczna i 

zdecentralizowane odnawialne źródła 

energii, szczególnie przeznaczone na 

zużycie energii na potrzeby ogrzewania i 

klimatyzacji), w sytuacji gdy kapitał 

powinien być kierowany w stronę 

projektów o wysoce rozproszonym 

charakterze, na przykład poprzez 

wspieranie projektów pilotażowych 

opartych na małych aglomeracjach 

miejskich. Jednym z celów podprogramu 

„Przejście na czystą energię” jest 

budowanie zdolności w zakresie tworzenia 

i agregacji projektów, a zatem również 

pomoc w absorbcji środków z europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

w celu stymulowania inwestycji w czystą 

energię z wykorzystaniem instrumentów 

finansowych przewidzianych w ramach 

Funduszu InvestEU. 

Or. it 
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Uzasadnienie 

Dekarbonizacja sektora budowlanego jest niezbędnym krokiem na drodze do osiągnięcia 

celów UE w zakresie klimatu i energii, a tym samym realizacji celów porozumienia 

paryskiego. Należy jednak zwrócić większą uwagę na zużycie energii na potrzeby ogrzewania 

i klimatyzacji, które stanowi istotną część zużycia energii w Europie. 

 

Poprawka  45 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Dzięki synergiom z programem 

„Horyzont Europa”, podczas procesu 

strategicznego planowania badań i 

innowacji w ramach tego programu 

możliwe powinno być zidentyfikowanie i 

ustalenie potrzeb w zakresie badań 

naukowych i innowacji w celu sprostania 

wyzwaniom w zakresie klimatu i energii w 

UE. Program LIFE powinien nadal 

działać jako czynnik stymulujący 

wdrażanie unijnych przepisów i strategii w 

zakresie środowiska, klimatu i czystej 

energii, m.in. poprzez wykorzystywanie i 

stosowanie wyników badań i innowacji 

pochodzących z programu „Horyzont 

Europa”, oraz pomagać we wprowadzaniu 

ich na większą skalę tam, gdzie mogą one 

pomóc rozwiązać problemy związane ze 

środowiskiem, klimatem i przechodzeniem 

na czystą energię. Europejska Rada ds. 

Innowacji w ramach programu „Horyzont 

Europa” może zapewnić wsparcie w 

rozwoju i komercjalizacji nowych 

przełomowych rozwiązań, które mogą 

pojawić się w wyniku realizacji projektów 

programu LIFE. 

skreśla się 

Or. fr 
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Poprawka  46 

Nicola Caputo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W najnowszym unijnym pakiecie 

dotyczącym przeglądu wdrażania polityki 

ochrony środowiska21stwierdzono, że 

należy poczynić znaczny postęp, aby 

przyspieszyć wdrażanie unijnego dorobku 

prawnego w dziedzinie środowiska i w 

większym stopniu włączać cele 

środowiskowe i klimatyczne do innych 

polityk. Program powinien zatem działać 

jako katalizator wymaganych postępów 

poprzez opracowywanie, testowanie i 

powielanie nowych podejść; wspieranie 

tworzenia, monitorowania i oceny polityki; 

zwiększanie zaangażowania 

zainteresowanych podmiotów; 

uruchamianie inwestycji w ramach 

wszystkich unijnych programów 

inwestycyjnych lub innych źródeł 

finansowania oraz wspieranie działań 

mających na celu pokonywanie różnych 

przeszkód w skutecznej realizacji 

kluczowych planów wymaganych w 

prawodawstwie dotyczącym środowiska. 

(12) W najnowszym unijnym pakiecie 

dotyczącym przeglądu wdrażania polityki 

ochrony środowiska21 stwierdzono, że 

należy poczynić znaczny postęp, aby 

przyspieszyć wdrażanie unijnego dorobku 

prawnego w dziedzinie środowiska 

i w większym stopniu włączać cele 

środowiskowe i klimatyczne do innych 

polityk. Program powinien zatem działać 

jako katalizator wymaganych postępów 

poprzez opracowywanie, testowanie i 

powielanie nowych podejść; wspieranie 

tworzenia, monitorowania i oceny polityki; 

zwiększenie nacisku na działania 

informacyjne i komunikacyjne; 

zapewnienie dobrego zarządzania; 

zwiększanie zaangażowania 

zainteresowanych podmiotów; 

uruchamianie inwestycji w ramach 

wszystkich unijnych programów 

inwestycyjnych lub innych źródeł 

finansowania oraz wspieranie działań 

mających na celu pokonywanie różnych 

przeszkód w skutecznej realizacji 

kluczowych planów wymaganych w 

prawodawstwie dotyczącym środowiska. 

_________________ _________________ 

21 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów „Przegląd wdrażania 

polityki ochrony środowiska UE – 

Wspólne wyzwania i jak łączyć wysiłki by 

uzyskiwać lepsze wyniki” (COM(2017)063 

final). 

21 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów „Przegląd wdrażania 

polityki ochrony środowiska UE – 

Wspólne wyzwania i jak łączyć wysiłki by 

uzyskiwać lepsze wyniki” (COM(2017)063 

final). 

Or. it 
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Uzasadnienie 

Lepsze zarządzanie, zwłaszcza dzięki podnoszeniu świadomości i zaangażowaniu 

zainteresowanych stron, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów środowiskowych. Był 

to jeden z priorytetów, które zostały wyraźnie określone w poprzednim programie LIFE. 

 

Poprawka  47 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W najnowszym unijnym pakiecie 

dotyczącym przeglądu wdrażania polityki 

ochrony środowiska21stwierdzono, że 

należy poczynić znaczny postęp, aby 

przyspieszyć wdrażanie unijnego dorobku 

prawnego w dziedzinie środowiska i w 

większym stopniu włączać cele 

środowiskowe i klimatyczne do innych 

polityk. Program powinien zatem działać 

jako katalizator wymaganych postępów 

poprzez opracowywanie, testowanie i 

powielanie nowych podejść; wspieranie 

tworzenia, monitorowania i oceny polityki; 

zwiększanie zaangażowania 

zainteresowanych podmiotów; 

uruchamianie inwestycji w ramach 

wszystkich unijnych programów 

inwestycyjnych lub innych źródeł 

finansowania oraz wspieranie działań 

mających na celu pokonywanie różnych 

przeszkód w skutecznej realizacji 

kluczowych planów wymaganych w 

prawodawstwie dotyczącym środowiska. 

(12) W najnowszym unijnym pakiecie 

dotyczącym przeglądu wdrażania polityki 

ochrony środowiska21 stwierdzono, że 

należy poczynić znaczny postęp, aby 

przyspieszyć wdrażanie unijnego dorobku 

prawnego w dziedzinie środowiska i w 

większym stopniu włączać cele 

środowiskowe i klimatyczne do innych 

polityk. Program powinien zatem działać 

jako konieczny katalizator wymaganych 

postępów poprzez opracowywanie, 

testowanie i powielanie nowych podejść; 

wspieranie tworzenia, monitorowania 

i oceny polityki; zwiększanie 

zaangażowania zainteresowanych 

podmiotów; uruchamianie inwestycji 

w ramach wszystkich unijnych programów 

inwestycyjnych lub innych źródeł 

finansowania oraz wspieranie działań 

mających na celu pokonywanie różnych 

przeszkód w skutecznej realizacji 

kluczowych planów wymaganych 

w prawodawstwie dotyczącym środowiska. 

_________________ _________________ 

21 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów „Przegląd wdrażania 

polityki ochrony środowiska UE – 

Wspólne wyzwania i jak łączyć wysiłki by 

uzyskiwać lepsze wyniki” (COM(2017)063 

21 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów „Przegląd wdrażania 

polityki ochrony środowiska UE:  – 

Wspólne wyzwania i jak łączyć wysiłki by 

uzyskiwać lepsze wyniki” (COM(2017)063 
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final). final). 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Zatrzymanie i odwrócenie procesu 

utraty różnorodności biologicznej, także w 

ekosystemach morskich, wymaga wsparcia 

na rzecz opracowywania, wdrażania, 

egzekwowania i oceny odpowiednich 

przepisów i polityki Unii, w tym 

europejskiej strategii ochrony 

różnorodności biologicznej do 2020 r.22, 

dyrektywy Rady 92/43/EWG23i dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/147/WE24oraz rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1143/201425, w szczególności poprzez 

stworzenie bazy wiedzy na potrzeby 

tworzenia i wdrażania polityki oraz 

poprzez opracowywanie, testowanie, 

demonstrację i stosowanie najlepszych 

praktyk i rozwiązań na małą skalę lub 

dostosowanych do konkretnych sytuacji 

lokalnych, regionalnych lub krajowych, w 

tym zintegrowanych podejść do realizacji 

ram działań priorytetowych 

przygotowanych na podstawie dyrektywy 

92/43/EWG. Aby wypełnić swoje 

obowiązki sprawozdawcze na podstawie 

Konwencji o różnorodności biologicznej, 

Unia powinna śledzić swoje wydatki 

związane z różnorodnością biologiczną. 

Należy również spełnić wymogi dotyczące 

śledzenia wydatków określone w innych 

przepisach Unii. 

(13) Zatrzymanie i odwrócenie procesu 

utraty różnorodności biologicznej, także 

w ekosystemach wodnych, wymaga 

wsparcia na rzecz opracowywania, 

wdrażania, egzekwowania i oceny 

odpowiednich przepisów i polityki Unii, 

w tym europejskiej strategii ochrony 

różnorodności biologicznej do 2020 r.22, 

dyrektywy Rady 92/43/EWG23 i dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/147/WE24 oraz rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1143/201425, w szczególności poprzez 

stworzenie bazy wiedzy na potrzeby 

tworzenia i wdrażania polityki oraz 

poprzez opracowywanie, testowanie, 

demonstrację i stosowanie najlepszych 

praktyk i rozwiązań na małą skalę lub 

dostosowanych do konkretnych sytuacji 

lokalnych, regionalnych lub krajowych, 

w tym zintegrowanych podejść do 

realizacji ram działań priorytetowych 

przygotowanych na podstawie dyrektywy 

92/43/EWG. Aby wypełnić swoje 

obowiązki sprawozdawcze na podstawie 

Konwencji o różnorodności biologicznej, 

Unia powinna śledzić swoje wydatki 

związane z różnorodnością biologiczną. 

Należy również spełnić wymogi dotyczące 

śledzenia wydatków określone w innych 

przepisach Unii. 

_________________ _________________ 

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final. 
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23 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 

maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7). 

23 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 

maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7). 

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 

2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7). 

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 

2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7). 

25 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z 

dnia 22 października 2014 r. w sprawie 

działań zapobiegawczych i zaradczych w 

odniesieniu do wprowadzania i 

rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków 

obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35). 

25 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 

z dnia 22 października 2014 r. w sprawie 

działań zapobiegawczych i zaradczych 

w odniesieniu do wprowadzania 

i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków 

obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35). 

Or. en 

 

Poprawka  49 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Z niedawnych ocen i przeglądów, 

w tym przeglądu śródokresowego 

europejskiej strategii ochrony 

różnorodności biologicznej do 2020 r. i 

oceny adekwatności prawodawstwa 

dotyczącego przyrody wynika, że jedną z 

głównych przyczyn, dla których nie 

wdrożono w wystarczającym stopniu 

przepisów Unii w dziedzinie przyrody oraz 

strategii ochrony różnorodności 

biologicznej, jest brak odpowiedniego 

finansowania. Główne unijne instrumenty 

finansowania, w tym [Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, Fundusz 

Spójności, Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki] 

mogą znacząco przyczynić się do 

zaspokojenia tych potrzeb. Program może 

(14) Z niedawnych ocen i przeglądów, 

w tym przeglądu śródokresowego 

europejskiej strategii ochrony 

różnorodności biologicznej do 2020 r. 

i oceny adekwatności prawodawstwa 

dotyczącego przyrody, wynika, że jedną 

z głównych przyczyn, dla których nie 

wdrożono w wystarczającym stopniu 

przepisów Unii w dziedzinie przyrody oraz 

strategii ochrony różnorodności 

biologicznej, jest brak odpowiedniego 

finansowania. Główne unijne instrumenty 

finansowania, w tym [Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, Fundusz 

Spójności, Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki] 

mogą znacząco przyczynić się do 

zaspokojenia tych potrzeb. Program może 



 

PE626.777v01-00 18/51 AM\1160530PL.docx 

PL 

przyczynić się do poprawy skuteczności 

takiego uwzględniania kwestii środowiska 

w innych politykach dzięki strategicznym 

projektom ochrony przyrody poświęconym 

stymulowaniu wdrażania prawodawstwa i 

polityki Unii w dziedzinie przyrody i 

różnorodności biologicznej, w tym 

realizacji działań określonych w ramach 

działań priorytetowych ustalonych na 

podstawie dyrektywy 92/43/EWG. 

Strategiczne projekty ochrony przyrody 

powinny wspierać programy działań w 

państwach członkowskich w celu 

włączania istotnych aspektów przyrody i 

różnorodności biologicznej do innych 

polityk i programów finansowych, 

zapewniając tym samym wykorzystanie 

odpowiednich funduszy na realizację tych 

polityk. W ramach strategicznego planu 

dotyczącego wspólnej polityki rolnej 

państwa członkowskie mogą podjąć 

decyzję o wykorzystaniu pewnej części 

przydziału środków z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w celu pozyskania 

wsparcia dla działań uzupełniających 

strategiczne projekty ochrony przyrody 

określone w niniejszym rozporządzeniu. 

przyczynić się do poprawy skuteczności 

takiego uwzględniania kwestii środowiska 

w innych politykach dzięki strategicznym 

projektom ochrony przyrody poświęconym 

stymulowaniu wdrażania prawodawstwa 

i polityki Unii w dziedzinie przyrody 

i różnorodności biologicznej, w tym 

realizacji działań określonych w ramach 

działań priorytetowych ustalonych na 

podstawie dyrektywy 92/43/EWG. 

Strategiczne projekty ochrony przyrody 

powinny wspierać programy działań 

w państwach członkowskich w celu 

włączania istotnych aspektów przyrody 

i różnorodności biologicznej do innych 

polityk i programów finansowych, 

zapewniając tym samym wykorzystanie 

odpowiednich funduszy na realizację tych 

polityk. 

Or. fr 

 

Poprawka  50 

Georgios Epitideios 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Propagowanie gospodarki o obiegu 

zamkniętym wymaga zmiany mentalności 

w zakresie projektowania, produkcji, 

konsumpcji i unieszkodliwiania materiałów 

i produktów, w tym tworzyw sztucznych. 

Program powinien przyczynić się do 

przejścia na model gospodarki o obiegu 

(16) Propagowanie gospodarki o obiegu 

zamkniętym wymaga zmiany mentalności 

w zakresie projektowania, produkcji, 

konsumpcji i unieszkodliwiania materiałów 

i produktów, w tym tworzyw sztucznych, a 

także ustanowienia i stosowania 

dotkliwych sankcji w razie niezgodności. 
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zamkniętym dzięki wsparciu finansowemu 

skierowanemu do różnych podmiotów 

(przedsiębiorstw, organów publicznych i 

konsumentów), w szczególności poprzez 

stosowanie, rozwijanie i powielanie 

najlepszych technologii, praktyk i 

rozwiązań dostosowanych do określonych 

uwarunkowań lokalnych, regionalnych lub 

krajowych, w tym poprzez zintegrowane 

podejścia do wdrażania planów 

gospodarowania odpadami i zapobiegania 

powstawaniu odpadów. Dzięki wsparciu 

realizacji strategii dotyczącej tworzyw 

sztucznych możliwe jest podjęcie działań 

w celu rozwiązania w szczególności 

problemu odpadów morskich. 

Program powinien przyczynić się do 

przejścia na model gospodarki o obiegu 

zamkniętym dzięki wsparciu finansowemu 

skierowanemu do różnych podmiotów 

(przedsiębiorstw, organów publicznych 

i konsumentów), w szczególności poprzez 

stosowanie, rozwijanie i powielanie 

najlepszych technologii, praktyk 

i rozwiązań dostosowanych do określonych 

uwarunkowań lokalnych, regionalnych lub 

krajowych, w tym poprzez zintegrowane 

podejścia do wdrażania planów 

gospodarowania odpadami i zapobiegania 

powstawaniu odpadów. Dzięki wsparciu 

realizacji strategii dotyczącej tworzyw 

sztucznych możliwe jest podjęcie działań 

w celu rozwiązania w szczególności 

problemu odpadów morskich. 

Or. el 

 

Poprawka  51 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Propagowanie gospodarki o obiegu 

zamkniętym wymaga zmiany mentalności 

w zakresie projektowania, produkcji, 

konsumpcji i unieszkodliwiania materiałów 

i produktów, w tym tworzyw sztucznych. 

Program powinien przyczynić się do 

przejścia na model gospodarki o obiegu 

zamkniętym dzięki wsparciu finansowemu 

skierowanemu do różnych podmiotów 

(przedsiębiorstw, organów publicznych i 

konsumentów), w szczególności poprzez 

stosowanie, rozwijanie i powielanie 

najlepszych technologii, praktyk i 

rozwiązań dostosowanych do określonych 

uwarunkowań lokalnych, regionalnych lub 

krajowych, w tym poprzez zintegrowane 

podejścia do wdrażania planów 

(16) Propagowanie gospodarki o obiegu 

zamkniętym wymaga zmiany mentalności 

w zakresie projektowania, produkcji, 

konsumpcji i unieszkodliwiania materiałów 

i produktów, w tym tworzyw sztucznych. 

Program powinien przyczynić się do 

przejścia na model gospodarki o obiegu 

zamkniętym dzięki wsparciu finansowemu 

skierowanemu do różnych podmiotów 

(przedsiębiorstw, organów publicznych 

i konsumentów), w szczególności poprzez 

stosowanie, rozwijanie i powielanie 

najlepszych technologii, praktyk 

i rozwiązań dostosowanych do określonych 

uwarunkowań lokalnych, regionalnych lub 

krajowych, w tym poprzez zintegrowane 

podejścia do wdrażania planów 
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gospodarowania odpadami i zapobiegania 

powstawaniu odpadów. Dzięki wsparciu 

realizacji strategii dotyczącej tworzyw 

sztucznych możliwe jest podjęcie działań 

w celu rozwiązania w szczególności 

problemu odpadów morskich. 

gospodarowania odpadami i zapobiegania 

powstawaniu odpadów. Dzięki wsparciu 

realizacji strategii dotyczącej tworzyw 

sztucznych możliwe jest podjęcie działań 

w celu rozwiązania w szczególności 

problemu odpadów w środowisku 

wodnym. 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Porozumienia o wolnym handlu w 

bardzo wielu przypadkach powodują, że 

handel zostawia znacznie większy ślad 

ekologiczny, ponieważ logistyka na duże 

odległości jest bardzo energochłonna. Aby 

zapewnić spójność z różnymi 

zobowiązaniami międzynarodowymi 

powiązanymi z celami ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych, Unia Europejska 

powinna zaprzestać zawierania takich 

umów. 

Or. fr 

 

Poprawka  53 

Nicola Caputo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Długoterminowym celem Unii w 

zakresie polityki dotyczącej powietrza jest 

osiągnięcie takich poziomów jakości 

powietrza, które nie powodują poważnych 

(17) Długoterminowym celem Unii 

w zakresie polityki dotyczącej powietrza 

jest osiągnięcie takich poziomów jakości 

powietrza, które nie powodują poważnych 
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negatywnych skutków oraz zagrożeń dla 

zdrowia człowieka. Świadomość społeczna 

na temat zanieczyszczenia powietrza jest 

wysoka, a obywatele oczekują od władz 

podjęcia działań. W dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady26(UE) 

2016/2284 podkreślono rolę, jaką 

finansowanie unijne może odegrać w 

osiągnięciu celów polityki czystego 

powietrza. W związku z tym w ramach 

programu należy wspierać projekty, w tym 

strategiczne projekty zintegrowane, które 

mają potencjał do pozyskiwania środków 

publicznych i prywatnych, aby stały się 

przykładami dobrych praktyk i 

katalizatorami wdrażania planów ochrony 

powietrza i prawodawstwa na poziomie 

lokalnym, regionalnym, 

międzyregionalnym, krajowym i 

ponadnarodowym. 

negatywnych skutków oraz zagrożeń dla 

zdrowia człowieka. Świadomość społeczna 

na temat zanieczyszczenia powietrza jest 

wysoka, a obywatele oczekują od władz 

podjęcia działań. W dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady26 (UE) 

2016/2284 podkreślono rolę, jaką 

finansowanie unijne może odegrać 

w osiągnięciu celów polityki czystego 

powietrza. W związku z tym w ramach 

programu należy wspierać projekty, w tym 

strategiczne projekty zintegrowane, które 

mają potencjał do pozyskiwania środków 

publicznych i prywatnych, aby stały się 

przykładami dobrych praktyk 

i katalizatorami wdrażania planów ochrony 

powietrza i prawodawstwa na poziomie 

lokalnym, regionalnym, 

międzyregionalnym, krajowym 

i ponadnarodowym. Te wysiłki na rzecz 

poprawy jakości powietrza powinny być 

spójne z wymogami dotyczącymi redukcji 

emisji gazów cieplarnianych oraz 

długoterminową potrzebą dekarbonizacji 

całej gospodarki europejskiej poprzez 

stopniowe zastępowanie – w miarę 

możliwości technicznych – infrastruktury 

energetycznej opartej na źródłach 

kopalnych infrastrukturą opartą na 

odnawialnych źródłach energii. 

_________________ _________________ 

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 

2016 r. w sprawie redukcji krajowych 

emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń 

atmosferycznych, zmiany dyrektywy 

2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 

2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 

1). 

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 

2016 r. w sprawie redukcji krajowych 

emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń 

atmosferycznych, zmiany dyrektywy 

2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 

2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 

1). 

Or. it 

Uzasadnienie 

Jakość powietrza bezpośrednio zależy od spalania kopalnych surowców energetycznych 

wykorzystywanych do transportu, ogrzewania i klimatyzacji czy – ogólnie rzecz biorąc – do 

wytwarzania energii elektrycznej. Dekarbonizacja tych sektorów będzie miała zatem 
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bezpośredni wpływ na jakość powietrza i zdrowie obywateli. Gdy istnieje alternatywa oparta 

na odnawialnych źródłach energii, program LIFE nie powinien nigdy finansować 

zastępowania urządzeń o wysokiej emisji gazów cieplarnianych urządzeniami bardziej 

efektywnymi, które jednak wciąż bazują na energii ze źródeł kopalnych. 

 

Poprawka  54 

Nicola Caputo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) Szczególną uwagę należy 

poświęcić promowaniu rezygnacji ze 

źródeł zanieczyszczenia powietrza, 

zwłaszcza urządzeń do ogrzewania domów 

i elektrowni wykorzystujących paliwa 

kopalne. By rozwiązać problem 

zanieczyszczenia powietrza, wysiłki należy 

skierować na przejście na odnawialne 

źródła energii, przyjmując przede 

wszystkim perspektywę średnio- i 

długoterminową. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Ogrzewanie domów węglem jest w UE istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza i ma 

szkodliwy wpływ na zdrowie obywateli. W miarę możliwości technicznych należałoby 

zachęcać do przejścia na odnawialne źródła energii, zgodnie z celami dotyczącymi 

dekarbonizacji sektora budowlanego określonymi w dyrektywie w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków. 

 

Poprawka  55 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Ochrona i odbudowa środowiska 

morskiego jest jednym z ogólnych celów 

(19) Ochrona i odbudowa środowiska 

wodnego jest jednym z ogólnych celów 
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unijnej polityki ochrony środowiska. 

Program powinien wspierać: zarządzanie, 

ochronę, przywracanie i monitorowanie 

różnorodności biologicznej i ekosystemów 

morskich, w szczególności na obszarach 

morskich sieci Natura 2000, oraz ochronę 

gatunków zgodnie z ramami działań 

priorytetowych opracowanymi na 

podstawie dyrektywy 92/43/EWG; dążenie 

do osiągnięcia dobrego stanu środowiska 

zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/56/WE28; 

działania na rzecz czystych i zdrowych 

mórz; oraz realizację europejskiej strategii 

na rzecz tworzyw sztucznych w 

gospodarce o obiegu zamkniętym w 

szczególności w celu rozwiązania 

problemu zagubionych narzędzi 

połowowych i innych odpadów morskich; 

oraz propagowanie zaangażowania Unii w 

międzynarodowe zarządzanie oceanami, 

które jest niezbędne do osiągnięcia celów 

agendy ONZ na rzecz zrównoważonego 

rozwoju do roku 2030 i do tego, by 

zagwarantować zdrowe oceany dla 

przyszłych pokoleń. Strategiczne projekty 

zintegrowane i strategiczne projekty 

ochrony przyrody w ramach programu 

powinny obejmować odpowiednie 

działania mające na celu ochronę 

środowiska morskiego. 

unijnej polityki ochrony środowiska. 

Program powinien wspierać: zarządzanie, 

ochronę, przywracanie i monitorowanie 

różnorodności biologicznej i ekosystemów 

wodnych, w szczególności na obszarach 

morskich sieci Natura 2000, oraz ochronę 

gatunków zgodnie z ramami działań 

priorytetowych opracowanymi na 

podstawie dyrektywy 92/43/EWG; dążenie 

do osiągnięcia dobrego stanu środowiska 

zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/56/WE28; 

działania na rzecz czystych i zdrowych 

mórz; oraz realizację europejskiej strategii 

na rzecz tworzyw sztucznych 

w gospodarce o obiegu zamkniętym 

w szczególności w celu rozwiązania 

problemu zagubionych narzędzi 

połowowych i innych odpadów morskich; 

oraz propagowanie zaangażowania Unii 

w międzynarodowe zarządzanie oceanami, 

które jest niezbędne do osiągnięcia celów 

agendy ONZ na rzecz zrównoważonego 

rozwoju do roku 2030 i do tego, by 

zagwarantować zdrowe oceany dla 

przyszłych pokoleń. Strategiczne projekty 

zintegrowane i strategiczne projekty 

ochrony przyrody w ramach programu 

powinny obejmować odpowiednie 

działania mające na celu ochronę 

środowiska wodnego. 

_________________ _________________ 

28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 

r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty 

w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie 

strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 

25.6.2008, s. 19). 

28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 

2008 r. ustanawiająca ramy działań 

Wspólnoty w dziedzinie polityki 

środowiska morskiego (dyrektywa ramowa 

w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 

z 25.6.2008, s. 19). 

Or. en 

 

Poprawka  56 

Nicola Caputo 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Poprawa zarządzania w dziedzinie 

ochrony środowiska, zmiany klimatu i 

powiązanych kwestii dotyczących przejścia 

na czystą energię wymaga zwiększenia 

udziału społeczeństwa obywatelskiego, w 

tym podnoszenia świadomości społecznej, 

zaangażowania konsumentów i szerszego 

udziału zainteresowanych stron, w tym 

organizacji pozarządowych, w 

konsultacjach i realizacji odnośnych 

polityk. 

(20) Poprawa zarządzania w dziedzinie 

ochrony środowiska, zmiany klimatu i 

powiązanych kwestii dotyczących przejścia 

na czystą energię wymaga zwiększenia 

udziału społeczeństwa obywatelskiego, w 

tym podnoszenia świadomości społecznej, 

także przy zastosowaniu strategii 

komunikacyjnej wykorzystującej nowe 

media i sieci społecznościowe i 

prowadzącej do wzrostu zaangażowania 

konsumentów i szerszego udziału 

zainteresowanych stron, w tym organizacji 

pozarządowych, w konsultacjach i 

realizacji odnośnych polityk. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Należy wyraźnie podkreślić konieczność wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji.  

 

Poprawka  57 

Nicola Caputo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) W ramach programu należy 

przygotować i wspierać podmioty 

działające na rynku w przechodzeniu na 

czystą, energooszczędną, niskoemisyjną i 

odporną na zmianę klimatu gospodarkę o 

obiegu zamkniętym poprzez testowanie 

nowych możliwości rynkowych, 

podnoszenie umiejętności zawodowych, 

ułatwianie konsumentom dostępu do 

zrównoważonych produktów i usług, 

zaangażowanie i wzmocnienie pozycji 

osób wpływających na decyzje 

konsumentów oraz testowanie nowych 

(22) W ramach programu należy 

przygotować i wspierać podmioty 

działające na rynku w przechodzeniu na 

czystą, energooszczędną, niskoemisyjną 

i odporną na zmianę klimatu gospodarkę 

o obiegu zamkniętym poprzez testowanie 

nowych możliwości rynkowych, 

podnoszenie umiejętności zawodowych, 

ułatwianie konsumentom dostępu do 

zrównoważonych produktów i usług, 

zaangażowanie i wzmocnienie pozycji 

osób wpływających na decyzje 

konsumentów oraz testowanie nowych 
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metod dostosowywania istniejących 

procesów i otoczenia biznesowego. Aby 

wspierać szerszą absorpcję rynkową 

zrównoważonych rozwiązań, należy 

zwiększać ogólną akceptację społeczną i 

propagować zaangażowanie odbiorców. 

metod dostosowywania istniejących 

procesów i otoczenia biznesowego. Aby 

wspierać szerszą absorpcję rynkową 

zrównoważonych rozwiązań, szczególnie 

rozwój innowacyjnych technologii energii 

odnawialnej, należy zwiększać ogólną 

akceptację społeczną i propagować 

zaangażowanie odbiorców. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Dzięki postępowi technicznemu, rozwojowi rynku, a także wsparciu publicznemu koszt 

instalacji systemów energii odnawialnej w ciągu ostatnich 10 lat znacznie spadł. Musimy 

nadal zmierzać w tym kierunku, aby umożliwić pełny rozwój potencjału energetycznego 

Europy. W tym celu należy wziąć pod uwagę alternatywne źródła energii, które wciąż są 

rzadko wykorzystywane (takie jak energia morska czy geotermalna), oraz zwiększyć 

niezależność energetyczną UE od państw trzecich. 

 

Poprawka  58 

Daniel Buda 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) W ramach programu należy 

przygotować i wspierać podmioty 

działające na rynku w przechodzeniu na 

czystą, energooszczędną, niskoemisyjną i 

odporną na zmianę klimatu gospodarkę o 

obiegu zamkniętym poprzez testowanie 

nowych możliwości rynkowych, 

podnoszenie umiejętności zawodowych, 

ułatwianie konsumentom dostępu do 

zrównoważonych produktów i usług, 

zaangażowanie i wzmocnienie pozycji 

osób wpływających na decyzje 

konsumentów oraz testowanie nowych 

metod dostosowywania istniejących 

procesów i otoczenia biznesowego. Aby 

wspierać szerszą absorpcję rynkową 

zrównoważonych rozwiązań, należy 

zwiększać ogólną akceptację społeczną i 

(22) W ramach programu należy 

przygotować i wspierać podmioty 

działające na rynku w przechodzeniu na 

czystą, energooszczędną, niskoemisyjną 

i odporną na zmianę klimatu gospodarkę 

o obiegu zamkniętym poprzez 

zrównoważone korzystanie z istniejących 

zasobów naturalnych oraz testowanie 

nowych możliwości rynkowych, 

podnoszenie umiejętności zawodowych, 

ułatwianie konsumentom dostępu do 

zrównoważonych produktów i usług, 

zaangażowanie i wzmocnienie pozycji 

osób wpływających na decyzje 

konsumentów oraz testowanie nowych 

metod dostosowywania istniejących 

procesów i otoczenia biznesowego. Aby 

wspierać szerszą absorpcję rynkową 
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propagować zaangażowanie odbiorców. zrównoważonych rozwiązań, należy 

zwiększać ogólną akceptację społeczną 

i propagować zaangażowanie odbiorców. 

Or. ro 

 

Poprawka  59 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Niniejszy program, który jest 

odzwierciedleniem znaczenia, jakie ma 

przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 

z zobowiązaniami Unii do realizacji 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, przyczyni 

się do uwzględnienia działań w dziedzinie 

klimatu w innych politykach i do 

osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest 

przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu 

UE na cele związane z klimatem. Oczekuje 

się, że w ramach działań objętych 

programem 61 % ogólnej puli środków 

finansowych programu będzie 

przeznaczonych na osiąganie celów w 

zakresie klimatu. W trakcie przygotowania 

i realizacji programu zidentyfikowane 

zostaną odpowiednie działania, które 

zostaną poddane ponownej ocenie w 

ramach stosownych procedur oceny i 

przeglądu. 

(24) Przeciwdziałanie zmianie klimatu 

jest jednym z najważniejszych globalnych 

wyzwań wymagających skoordynowanych 

i ambitnych działań. Unia musi zająć się 

przeciwdziałaniem zmianie klimatu, 

zgodnie z zobowiązaniami Unii do 

realizacji porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, program 

ten uwzględnienia działań w dziedzinie 

klimatu w innych politykach i do 

osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest 

przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu 

UE na cele związane z klimatem. Oczekuje 

się, że w ramach działań objętych 

programem 61 % ogólnej puli środków 

finansowych programu będzie 

przeznaczonych na osiąganie celów 

w zakresie klimatu. W trakcie 

przygotowania i realizacji programu 

zidentyfikowane zostaną odpowiednie 

działania, które zostaną poddane ponownej 

ocenie w ramach stosownych procedur 

oceny i przeglądu. 

Or. en 

 

Poprawka  60 

Maria Gabriela Zoană 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Niniejszy program, który jest 

odzwierciedleniem znaczenia, jakie ma 

przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 

z zobowiązaniami Unii do realizacji 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, przyczyni 

się do uwzględnienia działań w dziedzinie 

klimatu w innych politykach i do 

osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest 

przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu 

UE na cele związane z klimatem. Oczekuje 

się, że w ramach działań objętych 

programem 61 % ogólnej puli środków 

finansowych programu będzie 

przeznaczonych na osiąganie celów w 

zakresie klimatu. W trakcie przygotowania 

i realizacji programu zidentyfikowane 

zostaną odpowiednie działania, które 

zostaną poddane ponownej ocenie w 

ramach stosownych procedur oceny i 

przeglądu. 

(24) Niniejszy program, który jest 

odzwierciedleniem znaczenia, jakie ma 

przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 

z zobowiązaniami Unii do realizacji 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, przyczyni 

się do uwzględnienia działań w dziedzinie 

klimatu i środowiska w innych politykach i 

do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest 

przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu 

UE na cele związane z klimatem. Oczekuje 

się, że w ramach działań objętych 

programem 61 % ogólnej puli środków 

finansowych programu będzie 

przeznaczonych na osiąganie celów 

w zakresie klimatu i środowiska. W trakcie 

przygotowania i realizacji programu 

zidentyfikowane zostaną odpowiednie 

działania, które zostaną poddane ponownej 

ocenie w ramach stosownych procedur 

oceny i przeglądu. 

Or. ro 

 

Poprawka  61 

Nicola Caputo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Przy wdrażaniu programu należy 

odpowiednio uwzględnić strategię dla 

regionów najbardziej oddalonych30w 

świetle art. 349 TFUE oraz ich szczególne 

potrzeby i zagrożenia dla tych regionów. 

Należy również uwzględnić inne polityki 

Unii poza strategiami dotyczącymi 

środowiska, klimatu i odpowiednich 

aspektów przejścia na czystą energię. 

(25) Przy wdrażaniu programu należy 

odpowiednio uwzględnić strategię dla 

regionów najbardziej oddalonych30 w 

świetle art. 349 TFUE oraz ich szczególne 

potrzeby i zagrożenia dla tych regionów.  

Należy również uwzględnić inne polityki 

Unii poza strategiami dotyczącymi 

środowiska, klimatu, gospodarki o obiegu 

zamkniętym i odpowiednich aspektów 

przejścia na czystą energię. 
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_________________ _________________ 

30 COM(2017) 623 final 30 COM(2017) 623 final 

Or. it 

 

Poprawka  62 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26a) Ocena niniejszego rozporządzenia 

zapewni dane konieczne w procesie 

podejmowania decyzji w celu ewentualnej 

poprawy programu. Oprócz oceny 

spełnienia przez programy celu 

określonego w art. 3 rozporządzenia, 

szczególną uwagę należy poświęcić 

procesowi składania wniosków, tak aby 

zapewnić dostępność tych funduszy 

wszystkim przedmiotowym projektom. 

Szczególnie ważne jest zapewnienie 

praktycznego i prostego udziału lokalnych 

społeczności i społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  63 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 38 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Ponieważ cele niniejszego 

rozporządzenia, a w szczególności 

wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz 

osiągania celów i celów końcowych 

określonych w prawodawstwie, 

strategiach, planach lub zobowiązaniach 

(38) Zgodnie z zasadą pomocniczości 

określoną w art. 5 Traktatu o Unii 

Europejskiej i zasadą proporcjonalności 

określoną w tym artykule niniejsze 

rozporządzenie nie wykracza poza to, co 

jest konieczne do osiągnięcia tych celów, i 
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międzynarodowych dotyczących 

środowiska, klimatu i odpowiednich 

aspektów czystej energii nie mogą zostać 

osiągnięte w sposób wystarczający przez 

państwa członkowskie, natomiast, ze 

względu na zakres i skutki niniejszego 

rozporządzenia, możliwe jest lepsze ich 

osiągniecie na poziomie unijnym, Unia 

może przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 

powinno dać państwom członkowskim 

Unii margines swobody odpowiedni do ich 

potrzeb lokalnych i specyfiki. 

Or. fr 

 

Poprawka  64 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) „strategiczne projekty ochrony 

przyrody” oznaczają projekty, które 

sprzyjają osiąganiu unijnych celów w 

zakresie przyrody i różnorodności 

biologicznej poprzez realizację w 

państwach członkowskich spójnych 

programów działań, aby uwzględniać te 

cele i priorytety w innych politykach i 

instrumentach finansowania m.in. poprzez 

skoordynowaną realizację priorytetowych 

ram działań ustanowionych na podstawie 

dyrektywy 92/43/EWG; 

1) „strategiczne projekty ochrony 

przyrody” oznaczają projekty, które 

sprzyjają osiąganiu unijnych celów 

w zakresie przyrody i różnorodności 

biologicznej, określone w szczególności w 

dyrektywie 2009/147/WE i dyrektywie 

Rady 92/43/EWG, poprzez realizację 

w państwach członkowskich spójnych 

programów działań, aby uwzględniać te 

cele i priorytety w innych politykach 

i instrumentach finansowania m.in. 

poprzez skoordynowaną realizację 

priorytetowych ram działań ustanowionych 

na podstawie dyrektywy 92/43/EWG; 

Or. en 

 

Poprawka  65 
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Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) „projekty działań standardowych” 

oznaczają projekty, inne niż strategiczne 

projekty zintegrowane, strategiczne 

projekty ochrony przyrody lub projekty 

pomocy technicznej, które mają na celu 

realizację celów szczegółowych programu 

określonych w art. 3 ust. 2; 

4) „projekty działań standardowych” 

oznaczają projekty, inne niż strategiczne 

projekty zintegrowane, strategiczne 

projekty ochrony przyrody lub projekty 

pomocy technicznej, takie jak projekty 

oddolne stanowiące rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność, które mają 

na celu realizację celów szczegółowych 

programu określonych w art. 3 ust. 2; 

Or. en 

 

Poprawka  66 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Celem ogólnym programu jest 

wspieranie przejścia w kierunku czystej, 

energooszczędnej, niskoemisyjnej i 

odpornej na zmiany klimatu gospodarki o 

obiegu zamkniętym m.in. poprzez przejście 

na czystą energię, ochronę i poprawę 

jakości środowiska oraz zatrzymanie i 

odwrócenie procesu utraty różnorodności 

biologicznej, a tym samym przyczynienie 

się do zrównoważonego rozwoju. 

1. Celem ogólnym programu jest 

wspieranie przejścia w kierunku 

zrównoważonej, zasobo- i 
energooszczędnej, niskoemisyjnej 

i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 

o obiegu zamkniętym m.in. poprzez 

przejście na system energetyczny wysoce 

efektywny i bazujący na źródłach 

odnawialnych, ochronę i poprawę jakości 

środowiska oraz zatrzymanie i odwrócenie 

procesu utraty różnorodności biologicznej, 

a tym samym przyczynienie się do 

wysokiego poziomu ochrony środowiska i 

ambitnych działań w dziedzinie klimatu. 

Program wspiera również lepsze 

zarządzanie w zakresie środowiska 

i klimatu na wszystkich poziomach, w tym 

większe zaangażowanie społeczeństwa 

obywatelskiego, organizacji 
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pozarządowych i podmiotów lokalnych. 

Or. en 

 

Poprawka  67 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Celem ogólnym programu jest 

wspieranie przejścia w kierunku czystej, 

energooszczędnej, niskoemisyjnej i 

odpornej na zmiany klimatu gospodarki o 

obiegu zamkniętym m.in. poprzez przejście 

na czystą energię, ochronę i poprawę 

jakości środowiska oraz zatrzymanie i 

odwrócenie procesu utraty różnorodności 

biologicznej, a tym samym przyczynienie 

się do zrównoważonego rozwoju. 

1. Celem ogólnym programu jest 

wspieranie przejścia w kierunku czystej, 

energooszczędnej, niskoemisyjnej 

i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 

o obiegu zamkniętym m.in. poprzez 

przejście na czystą i odnawialną energię, 

promowanie biogospodarki, ochronę 

i poprawę jakości środowiska, zatrzymanie 

i odwrócenie procesu utraty różnorodności 

biologicznej oraz ambitne działania w 

dziedzinie klimatu, a tym samym 

przyczynienie się do zrównoważonego 

rozwoju. Program przyczynia się również 

do poprawy zaangażowania wszystkich 

zainteresowanych stron w obszarze 

działań dotyczących środowiska, energii i 

klimatu. 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Beata Gosiewska 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Celem ogólnym programu jest 

wspieranie przejścia w kierunku czystej, 

energooszczędnej, niskoemisyjnej i 

odpornej na zmiany klimatu gospodarki o 

1. Celem ogólnym programu jest 

wspieranie przejścia w kierunku czystej, 

energooszczędnej, niskoemisyjnej 

i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 
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obiegu zamkniętym m.in. poprzez przejście 

na czystą energię, ochronę i poprawę 

jakości środowiska oraz zatrzymanie i 

odwrócenie procesu utraty różnorodności 

biologicznej, a tym samym przyczynienie 

się do zrównoważonego rozwoju. 

o obiegu zamkniętym m.in. poprzez 

przejście na czystą energię, ochronę 

i poprawę jakości środowiska oraz 

zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty 

różnorodności biologicznej, co obejmuje 

też wsparcie Natury 2000 i 

przeciwdziałanie degradacji ekosystemów, 
a tym samym przyczynienie się do 

zrównoważonego rozwoju. 

Or. en 

 

Poprawka  69 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Celem ogólnym programu jest 

wspieranie przejścia w kierunku czystej, 

energooszczędnej, niskoemisyjnej i 

odpornej na zmiany klimatu gospodarki o 

obiegu zamkniętym m.in. poprzez przejście 

na czystą energię, ochronę i poprawę 

jakości środowiska oraz zatrzymanie i 

odwrócenie procesu utraty różnorodności 

biologicznej, a tym samym przyczynienie 

się do zrównoważonego rozwoju. 

1. Celem ogólnym programu jest 

wspieranie przejścia w kierunku czystej, 

energooszczędnej, niskoemisyjnej 

i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 

o obiegu zamkniętym m.in. poprzez 

przejście na czystą energię, zapewnienie 

ochrony i poprawy jakości środowiska 

oraz zatrzymanie i odwrócenie procesu 

utraty różnorodności biologicznej, a tym 

samym przyczynienie się do 

zrównoważonego rozwoju. 

Or. en 

 

Poprawka  70 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) opracowanie, demonstracja i 

propagowanie innowacyjnych technik i 

a) opracowanie, demonstracja 

i propagowanie innowacyjnych technik 
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metod realizacji celów polityki i przepisów 

Unii w dziedzinie środowiska i klimatu, w 

tym przejścia na czystą energię, oraz 

przyczynienie się do stosowania 

najlepszych praktyk związanych z 

przyrodą i różnorodnością biologiczną; 

i metod realizacji celów polityki 

i przepisów Unii w dziedzinie środowiska 

i klimatu, w tym przejścia na czystą 

energię, oraz przyczynienie się do 

stosowania najlepszych praktyk 

związanych z przyrodą i różnorodnością 

biologiczną, a także zrównoważonego 

rolnictwa i zrównoważonych systemów 

żywnościowych; 

Or. en 

 

Poprawka  71 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) opracowanie, demonstracja i 

propagowanie innowacyjnych technik i 

metod realizacji celów polityki i przepisów 

Unii w dziedzinie środowiska i klimatu, w 

tym przejścia na czystą energię, oraz 

przyczynienie się do stosowania 

najlepszych praktyk związanych z 

przyrodą i różnorodnością biologiczną; 

a) opracowanie, demonstracja 

i propagowanie innowacyjnych technik 

i metod realizacji celów polityki 

i przepisów Unii w dziedzinie środowiska 

i klimatu, w tym przejścia na czystą 

energię, oraz przyczynienie się do 

stosowania najlepszych praktyk 

związanych z przyrodą i różnorodnością 

biologiczną i wspieranie tych praktyk; 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wspieranie rozwoju, realizacji, 

monitorowania i egzekwowania 

odpowiednich przepisów i polityk Unii 

m.in. poprzez poprawę zarządzania dzięki 

b) wspieranie rozwoju, realizacji, 

monitorowania i egzekwowania 

odpowiednich przepisów i polityk Unii 

m.in. poprzez poprawę zarządzania dzięki 
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zwiększeniu potencjału podmiotów 

publicznych i prywatnych oraz 

zaangażowanie społeczeństwa 

obywatelskiego; 

zwiększeniu potencjału podmiotów 

publicznych i prywatnych, w tym w 

sektorze rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa 

i rybołówstwa, oraz zaangażowanie 

społeczeństwa obywatelskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Program nie zakłóca realizacji 

celów innych unijnych przepisów i 

polityk; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niestety w ubiegłych latach projekty LIFE w niektórych państwach członkowskich wzbudziły 

kontrowersje wśród opinii publicznej i wywołały konflikty z powodu wywłaszczania 

rodzinnych gospodarstw rolnych. Należy zapobiec konfliktom pomiędzy wdrażaniem LIFE i 

innych unijnych przepisów i strategii, takich jak WPR czy ochrona młodych rolników i 

rodzinnych gospodarstw rolnych. W rozporządzeniu dotyczącym funduszu LIFE należy 

wzmocnić współpracę z m.in. rolnikami i właścicielami gruntów, ale również z MŚP i 

sektorem prywatnym. 

 

Poprawka  74 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) zrównoważone praktyki rolne w 

tym różnorodność biologiczna gleby i 

różnorodność agrobiologiczna, 

wychwytywanie dwutlenku węgla, 

monitorowanie gleby, ochrona gleby i 
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wody;  

Or. en 

 

Poprawka  75 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) podprogram „Łagodzenie zmiany 

klimatu i przystosowanie się do niej”; 

a) podprogram „Zarządzanie zmianą 

klimatu, łagodzenie jej i przystosowanie 

się do niej”; 

Or. en 

 

Poprawka  76 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pula środków finansowych na 

realizację programu na lata 2021–2027 

wynosi 5 450 000 000 EUR według cen 

bieżących. 

1. Pula środków finansowych na 

realizację programu na lata 2021–2027 

wynosi 7 900 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Poprawka  77 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pula środków finansowych na 

realizację programu na lata 2021–2027 

wynosi 5 450 000 000 EUR według cen 

bieżących. 

1. Pula środków finansowych na 

realizację programu na lata 2021–2027 

wynosi 7 900 000 000 EUR w cenach 

bieżących. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2018 r. pt. „Następne WRF: 

przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.” wzywa do 

podwojenia środków finansowych na rzecz programu LIFE. Wartość obecnego programu 

LIFE na lata 2014-2020 wynosi około 3,45 mld EUR, zatem podwojenie puli oznaczałoby 

sumę 6,9 mld EUR. Środki na „PRZEJŚCIE NA CZYSTĄ ENERGIĘ” w wysokości 1 mld EUR 

pochodzą z programu „Inteligentna Energia dla Europy” w programie „Horyzont 2020”, w 

związku z tym fundusze te powinny być traktowane jako dodatkowe środki finansowe. 

 

Poprawka  78 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) 3 500 000 000 EUR na dziedzinę 

„Środowisko”, w tym: 

a) 5 200 000 000 EUR na dziedzinę 

„Środowisko”, w tym: 

Or. en 

 

Poprawka  79 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) 3 500 000 000 EUR na dziedzinę 

„Środowisko”, w tym: 

a) 5 200 000 000 EUR na dziedzinę 

„Środowisko”, w tym: 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2018 r. pt. „Następne WRF: 

przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.” wzywa do 

podwojenia środków finansowych na rzecz programu LIFE. W obecnym programie LIFE na 

lata 2014-2020 podprogram „Środowisko” dysponuje budżetem w wysokości 2,6 mld EUR, 

zatem podwojenie puli oznaczałoby kwotę 5,2 mld EUR. 

 

Poprawka  80 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a – punkt 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) 2 150 000 000 EUR na podprogram 

„Przyroda i różnorodność biologiczna” 

oraz 

1) 3 200 000 000 EUR na podprogram 

„Przyroda i różnorodność biologiczna”, w 

związku z czym koncentracja tematyczna 

na cele przyrody i różnorodności 

tematycznej na poziomie 60% ma być 

utrzymana 

Or. en 

 

Poprawka  81 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a – punkt 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) 2 150 000 000 EUR na podprogram 

„Przyroda i różnorodność biologiczna” 

oraz 

1) 3 200 000 000 EUR na podprogram 

„Przyroda i różnorodność biologiczna” 

oraz 

Or. en 
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Poprawka  82 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a – punkt 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) 1 350 000 000 EUR na podprogram 

„Gospodarka o obiegu zamkniętym i 

jakość życia”; 

2) 2 000 000 000 EUR na podprogram 

„Gospodarka o obiegu zamkniętym 

i jakość życia”; 

Or. en 

 

Poprawka  83 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a – punkt 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) 1 350 000 000 EUR na podprogram 

„Gospodarka o obiegu zamkniętym i 

jakość życia”; 

2) 2 000 000 000 EUR na podprogram 

„Gospodarka o obiegu zamkniętym 

i jakość życia”; 

Or. en 

 

Poprawka  84 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) 1 950 000 000 EUR na dziedzinę 

„Działania w dziedzinie klimatu”, w tym: 

b) 2 700 000 000 EUR na dziedzinę 

„Działania w dziedzinie klimatu”, w tym: 

Or. en 
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Poprawka  85 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) 1 950 000 000 EUR na dziedzinę 

„Działania w dziedzinie klimatu”, w tym: 

b) 2 700 000 000 EUR na dziedzinę 

„Działania w dziedzinie klimatu”, w tym: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2018 r. pt. „Następne WRF: 

przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.” wzywa do 

podwojenia środków finansowych na rzecz programu LIFE. W obecnym programie LIFE na 

lata 2014-2020 podprogram „Klimat” dysponuje budżetem w wysokości 860 mln EUR, zatem 

podwojenie puli oznaczałoby kwotę wynoszącą w zaokrągleniu 1,7 mld EUR. 

 

Poprawka  86 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b – punkt 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) 950 000 000 EUR na podprogram 

„Łagodzenie zmiany klimatu i 

przystosowanie się do niej” oraz 

1) 1 700 000 000 EUR na podprogram 

„Łagodzenie zmiany klimatu 

i przystosowanie się do niej” oraz 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b – punkt 1 

 



 

PE626.777v01-00 40/51 AM\1160530PL.docx 

PL 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) 950 000 000 EUR na podprogram 

„Łagodzenie zmiany klimatu i 

przystosowanie się do niej” oraz 

1) 1 700 000 000 EUR na podprogram 

„Łagodzenie zmiany klimatu 

i przystosowanie się do niej” oraz 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2018 r. pt. „Następne WRF: 

przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.” wzywa do 

podwojenia środków finansowych na rzecz programu LIFE. W obecnym programie LIFE na 

lata 2014-2020 podprogram „Klimat” dysponuje budżetem w wysokości 860 mln EUR, zatem 

podwojenie puli oznaczałoby kwotę wynoszącą w zaokrągleniu 1,7 mld EUR. 

 

Poprawka  88 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b – punkt 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) 1 000 000 000 EUR na podprogram 

„Przejście na czystą energię”. 

2) 2 028 000 000 EUR na podprogram 

„Przejście na czystą energię”. 

Or. en 

 

Poprawka  89 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Co najmniej 61 % środków 

z budżetu przydzielonych na projekty 

wspierane poprzez dotacje na działania 

w ramach podprogramu działań na rzecz 

środowiska programu LIFE przeznaczone 

jest na projekty wspierające ochronę 
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przyrody i różnorodność biologiczną. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej jest jednym z głównych celów programu 

LIFE. Należy zatem zapewnić tym obszarom dopływ środków finansowych. Jest to zgodne z 

bieżącym rozporządzeniem w sprawie programu LIFE. 

 

Poprawka  90 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Program może zapewniać 

finansowanie w dowolnej formie 

przewidzianej w rozporządzeniu 

finansowym, w szczególności w postaci 

dotacji, nagród i zamówień. Może również 

zapewniać finansowanie w formie 

instrumentów finansowych w ramach 

operacji łączonych. 

2. Program może zapewniać 

finansowanie w dowolnej formie 

przewidzianej w rozporządzeniu 

finansowym, w szczególności w postaci 

dotacji, nagród i zamówień. Może również 

zapewniać finansowanie w formie 

instrumentów finansowych w ramach 

operacji łączonych do poziomu 

maksymalnie 20 % puli środków 

finansowych, o której mowa w art. 5 ust. 

1. 

Or. en 

 

Poprawka  91 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Maksymalnie 25 % puli środków 

finansowych, o której mowa w art. 5 ust. 

1, przyznaje się na cele strategicznych 

projektów zintegrowanych. 



 

PE626.777v01-00 42/51 AM\1160530PL.docx 

PL 

Or. en 

 

Poprawka  92 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 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 współfinansowane w 

wysokości 75 % oraz zarządzane zgodnie 

z tytułem VIII rozporządzenia 

finansowego. 

Or. en 

 

Poprawka  93 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera -a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a) projekty finansowane z programu 

zapewniają znaczny wkład w realizację co 

najmniej jednego z celów określonych w 

art. 3; 

Or. en 

 

Poprawka  94 

Nicola Caputo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) projekty finansowane z programu 

są realizowane w taki sposób, aby nie 

a) projekty finansowane z programu 

przyczyniają się do realizacji co najmniej 
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utrudniać osiągania celów programu 

dotyczących środowiska, klimatu lub 

stosownych aspektów czystej energii oraz, 

w miarę możliwości, służą propagowaniu 

zielonych zamówień publicznych; 

jednego z celów programu dotyczących 

środowiska, klimatu, przejścia na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym lub 

zrównoważonej energii, nie przesądzając 

przy tym o pozostałych celach, oraz, w 

miarę możliwości, służą propagowaniu 

zielonych zamówień publicznych; 

Or. it 

Uzasadnienie 

Program LIFE nie powinien jedynie „nie utrudniać” realizacji celów UE w zakresie 

środowiska, klimatu i energii, lecz również aktywnie przyczyniać się do ich osiągania. 

Ponadto sformułowanie „stosownych aspektów czystej energii” brzmi zbyt niejasno. 

 

Poprawka  95 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) projekty finansowane z programu 

są realizowane w taki sposób, aby nie 

utrudniać osiągania celów programu 

dotyczących środowiska, klimatu lub 

stosownych aspektów czystej energii oraz, 

w miarę możliwości, służą propagowaniu 

zielonych zamówień publicznych; 

a) projekty finansowane z programu 

są realizowane w taki sposób, aby nie 

utrudniać osiągania celów programu 

dotyczących środowiska, klimatu lub 

stosownych aspektów czystej energii oraz, 

tak często, jak to możliwe, służą 

propagowaniu zielonych zamówień 

publicznych; 

Or. en 

 

Poprawka  96 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) projekty finansowane z programu 

są realizowane w taki sposób, aby nie 

a) projekty finansowane z programu 

przyczyniają się do osiągania celów 
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utrudniać osiągania celów programu 

dotyczących środowiska, klimatu lub 

stosownych aspektów czystej energii oraz, 

w miarę możliwości, służą propagowaniu 

zielonych zamówień publicznych; 

programu dotyczących środowiska, 

klimatu lub stosownych aspektów czystej 

energii oraz, w miarę możliwości, służą 

propagowaniu zielonych zamówień 

publicznych; 

Or. en 

 

Poprawka  97 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) projekty finansowane z programu 

są realizowane w taki sposób, aby nie 

utrudniać osiągania celów unijnego 

ustawodawstwa i unijnych priorytetów 

politycznych, w szczególności efektywnego 

zarządzania zasobami i produkcji 

żywności; 

Or. en 

 

Poprawka  98 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) pierwszeństwo mają projekty o 

najwyższym potencjale pod względem 

powielenia i absorpcji przez sektor 

publiczny lub prywatny bądź 

uruchomienia największych inwestycji lub 

zasobów finansowych (potencjał 

katalizowania); 

c) pierwszeństwo mają projekty o 

najwyższym potencjale pod względem 

powielenia i absorpcji przez sektor 

publiczny lub prywatny; 

Or. en 



 

AM\1160530PL.docx 45/51 PE626.777v01-00 

 PL 

 

Poprawka  99 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) pierwszeństwo mają projekty o 

najwyższym potencjale pod względem 

zaangażowania i inteligentnej współpracy 

społeczeństwa obywatelskiego, właścicieli 

gruntów, rolnictwa, ogrodnictwa i 

leśnictwa; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zapewnić powodzenie projektów LIFE, jak pokazały dotychczasowe doświadczenia, 

potrzebne jest zaangażowanie i inteligentna współpraca społeczeństwa obywatelskiego, 

właścicieli gruntów, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa w celu rozwoju, zaprezentowania i 

promowania innowacyjnych technik i strategii pozwalających zrealizować cele 

prawodawstwa i polityki Unii w dziedzinie działań na rzecz środowiska i klimatu, w tym 

transformacji energetycznej, oraz aby przyczynić się do korzystania z najlepszych praktyk 

dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej i wesprzeć te praktyki. 

 

Poprawka  100 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) Komisja zapewnia równowagę 

geograficzną projektów finansowanych z 

programu; 

Or. en 

 

Poprawka  101 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 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) w stosownych przypadkach 

szczególną uwagę zwraca się na projekty 

na obszarach geograficznych 

o szczególnych potrzebach lub 

zagrożeniach, pod warunkiem, że projekty 

przynoszą korzyści pod względem 

środowiskowym, takich jak obszary 

o szczególnych wyzwaniach 

środowiskowych lub ograniczeniach 

naturalnych, obszary transgraniczne bądź 

regiony najbardziej oddalone. 

Or. en 

 

Poprawka  102 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zakup gruntów jest jedynym lub 

najbardziej opłacalnym sposobem 

osiągnięcia pożądanego rezultatu w 

zakresie ochrony przyrody; 

b) zakup gruntów jest jedynym lub 

najbardziej opłacalnym sposobem 

osiągnięcia pożądanego rezultatu 

w zakresie ochrony przyrody na większym 

obszarze niż obszar projektu; 

Or. en 

 

Poprawka  103 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zakup gruntów jest jedynym lub b) zakup gruntów jest jedynym 
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najbardziej opłacalnym sposobem 

osiągnięcia pożądanego rezultatu w 

zakresie ochrony przyrody; 

sposobem osiągnięcia pożądanego 

rezultatu w zakresie ochrony przyrody; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przeszłości ziemie rolne były nabywane i wywłaszczane z funduszy LIFE, co wywoływało 

kontrowersje wśród opinii publicznej. Zakup ziemi powinien być, w razie potrzeby, jedynym 

sposobem osiągnięcia pożądanego rezultatu. Pierwszeństwo należy nadać współpracy z 

rolnikami, aby osiągnąć cele dotyczące ochrony gatunków. 

 

Poprawka  104 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Działania łączone w ramach niniejszego 

programu realizowane są zgodnie z 

[rozporządzeniem w sprawie InvestEU] 

oraz tytułem X rozporządzenia 

finansowego. 

Działania łączone w ramach niniejszego 

programu realizowane są zgodnie z 

[rozporządzeniem w sprawie InvestEU] 

oraz tytułem X rozporządzenia 

finansowego. Na działania łączone w 

ramach tego programu przyznaje się 

maksymalnie 20 % puli środków 

finansowych, o której mowa w art. 5 ust. 

1. 

Or. en 

 

Poprawka  105 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Program jest realizowany w 

ramach co najmniej dwóch wieloletnich 

programów prac, o których mowa w art. 

110 rozporządzenia finansowego. W 

1. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 21 w celu uzupełnienia niniejszego 

rozporządzenia za pośrednictwem co 
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stosownych przypadkach programy prac 

określają całkowitą kwotę zarezerwowaną 

na działania łączone. 

najmniej dwóch wieloletnich programów 

prac, o których mowa w art. 110 

rozporządzenia finansowego. 

Or. en 

 

Poprawka  106 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Komisja przyjmuje wieloletnie 

programy prac dla programu LIFE w 

drodze aktów wykonawczych. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 21a. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ta procedura komitetu LIFE jest zgodna z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie LIFE. 

Państwa członkowskie powinny być zaangażowane w przygotowanie programów prac. 

 

Poprawka  107 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Podczas przygotowywania 

programów prac Komisja zapewnia 

odpowiednie konsultacje ze 

współprawodawcami i zainteresowanymi 

podmiotami. 
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Or. en 

 

Poprawka  108 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ocena śródokresowa programu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji programu, jednak nie 

później niż w ciągu czterech lat od 

rozpoczęcia realizacji programu. 

2. Ocena śródokresowa programu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji programu, jednak nie 

później niż w ciągu czterech lat od 

rozpoczęcia realizacji programu. Ocenie 

śródokresowej towarzyszy w razie 

konieczności wniosek o zmianę 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponieważ rozporządzenie w sprawie programu LIFE nie ma terminu wygaśnięcia, pomocne 

może okazać się dostosowanie dokumentu do przyszłych warunków. 

 

Poprawka  109 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ocena śródokresowa programu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji programu, jednak nie 

później niż w ciągu czterech lat od 

rozpoczęcia realizacji programu. 

2. Ocena śródokresowa programu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji programu, jednak nie 

później niż w ciągu czterech lat od 

rozpoczęcia realizacji programu, oraz 

zawiera ocenę wykonaną zgodnie z art. 18 

ust. 5. 

Or. en 
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Poprawka  110 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Po zakończeniu realizacji 

programu, lecz nie później niż cztery lata 

po upływie okresu określonego w art. 1 

akapit drugi, Komisja przeprowadza ocenę 

końcową programu. 

3. Po zakończeniu realizacji 

programu, lecz nie później niż cztery lata 

po upływie okresu określonego w art. 1 

akapit drugi, Komisja przeprowadza ocenę 

końcową programu, która zawiera oceny 

przeprowadzone zgodnie z art. 18 ust. 5. 

Or. en 

 

Poprawka  111 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 

ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Komitetowi Regionów. 

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 

ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Komitetowi Regionów. 

Komisja podaje do publicznej wiadomości 

wyniki ocen. 

Or. en 

 

Poprawka  112 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 21a 

 Procedura komitetowa 

 1. Komisję wspomaga komitet ds. 

programu działań na rzecz środowiska i 

klimatu LIFE. Komitet ten jest komitetem 

w rozumieniu rozporządzenia (UE) 

nr 182/2011. 

 2. W przypadku odesłania do niniejszego 

ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 

(UE) nr 182/2011. 

 W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej 

opinii, Komisja nie przyjmuje projektu 

aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 

4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) 

nr 182/2011. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Procedura komitetowa jest zgodna z przepisami obecnego programu LIFE. Należy utrzymać 

dobrą współpracę Komisji z państwami członkowskimi. Komitet LIFE powinien zostać 

zachowany. 

 


