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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

W 2020 r. program LIFE ma zostać odnowiony. Dotychczas jego środki były 

wykorzystywane do testowania małych projektów, które mają poprawiać stan środowiska 

naturalnego. Obejmowały one na przykład techniki zarządzania w celu zwiększenia populacji 

dzikich gatunków lub utrzymania terenów podmokłych. Można określić ilościowo i wykazać 

powodzenie takich innowacji. Finansowanie pochodzi bezpośrednio z Brukseli. 

 

Jeżeli projekty te są udane, stają się popularne wśród rolników, którzy dokonują inwestycji, 

korzystając z dotacji w ramach filaru 2, pochodzących z ich państw członkowskich. 

 

Dodanie słów „działania na rzecz klimatu” w obecnym systemie LIFE wniosło zupełnie nową 

koncepcję sposobu wykorzystywania pieniędzy podatników. Wyrażenie to pojawiło się 

również w najnowszym wniosku komisarza Hogana dotyczącym reformy WPR. Dodanie 

terminu „działania na rzecz klimatu” zbiega się z 60-procentowym zwiększeniem budżetu 

programu LIFE. Ewidentnie brakuje jednak definicji potrzebnych działań i pożądanych 

rezultatów. 

 

Jeżeli słowa „działania na rzecz klimatu” zostałyby zastąpione słowami „działania w 

dziedzinie zanieczyszczenia”, wówczas można by zmierzyć zanieczyszczenie powietrza, 

gleby i wody oraz zmierzyć skuteczność strategii mających na celu złagodzenie tych 

problemów, w odniesieniu do wartości docelowej dla każdego z tych trzech elementów. 

Walkę mającą na celu ograniczenie zanieczyszczenia można wygrać, wykorzystując jako broń 

technologię i regulacje prawne. Walka ze zjawiskami pogodowymi na świecie nigdy się nie 

zakończy, ponieważ nie można zdefiniować „zwycięstwa”.  

 

Sprawozdawca spotkał się z czteroosobowym zespołem Komisji, którego członkowie wnieśli 

różny wkład w przygotowanie przedmiotowego wniosku. Sprawozdawca zapytał, jaki wynik 

należałoby uznać za pożądany w następstwie inwestycji finansowych. W odpowiedzi 

usłyszał: „ograniczenie emisji CO2”. 
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Poniższy wykres ukazuje długoterminowy spadek poziomu CO2 w atmosferze. Działalność 

człowieka nie odgrywała żadnej roli. Wysoki poziom CO2 pokrywał się z epoką lodowcową. 

 
W oparciu o prace profesorów Shaviva i Veisera oraz geologa Grahama Orama 

 

A % suchego powietrza w dwutlenku węgla (czerwony), azocie (brązowy) i tlenie 

(niebieski) w suchej atmosferze 

 Uwaga: zawartość procentowa metanu i gazów Nox jest zbyt niska, by ją ująć na wykresie. 

B Ciśnienie atmosferyczne zmniejszające się od 100 atmosfer do obecnej 1 atmosfery 

C Wskaźniki anomalii temperatury (prof. Jan Veiser) 

D Czas, który upłynął, w miliardach lat (Ga = gigarok) (niebieski) i milionach lat 

(czarny) 

E. Na początku Ziemia była w stanie, w jakim obecnie nadal znajduje się Wenus. 

F Eony hadeański i archeański; baryty „wstrzykiwane” przy wysokim ciśnieniu CO2 

>60 atmosfer 

G. Sinice przekształcają CO2 w O2, najpierw „pokrywając rdzą” skorupę, a następnie 

przedostając się do atmosfery 

H. „Ziemia-śnieżka” 

P/T = granica perm/trias 

K/T = granica kreda/trias – główny okres wymierania dinozaurów 
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Mówiąc o koncepcji zakładającej, że ograniczenie poziomu CO2 posłuży do podjęcia działań 

w obliczu niezadowalających warunków klimatycznych, Komisja pomija czynniki, które 

faktycznie zmieniają klimat. 

 

1. Galaktyka: w postaci wahań promieniowania kosmicznego. Na przestrzeni milionów lat 

mogą spowodować zmiany w wysokości 10o C. 

2. Układ Słoneczny: siła grawitacji może spowodować zmiany w wysokości 2–3o C. 

3. Słońce: zmiany orbity i nachylenia oraz pięć udokumentowanych odrębnych cykli mogą 

być przyczyną różnic w temperaturze ziemskiej wynoszących do 5o C. 

4. Prądy oceaniczne 

5. Gaz cieplarniany: para wodna, w postaci pokrywy chmur. 

 

Inne gazy cieplarniane, CO2, metan i tlenek azotu mają niewielki wpływ na klimat. CO2 

stanowi natomiast niezastąpiony pokarm roślin. Metan rozkłada się na CO2 i H2O. Gazy NOx 

przekształcają się ostatecznie w azotany. 

 
Jeśli wpływ CO2 na klimat jest nieistotny, również skutki działalności człowieka mającej 

zmienić poziom CO2 są bez znaczenia. 

 

Dwie mapy świata poniżej doskonale to pokazują. 

 

 
Wyliczone obszary wyższego stężenia CO2 z powodu emisji antropogenicznych 
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- Faktyczne obszary wyższego stężenia CO2  

- Obserwacje SCIAMACHY z satelity ENVISAT (zgodne z japońskimi danymi IBUKU) 

 
Prognozy ekspertów i pomiary satelitarne są ze sobą sprzeczne.  

 

Całkowity brak punktów koncentracji CO2 w Europie wskazuje, że problem, który Komisja 

musiałaby rozwiązać, nie istnieje. Jedyne potencjalne ryzyko znacznego zwiększenia CO2 w 

Europie to wybuch wulkanu. 

 

Wysokie z natury stężenie CO2 nad naturalnymi lasami deszczowymi stwarza ciekawy 

dylemat dla tych, którzy chcą redukować CO2 i jednocześnie chronić lasy. Sprawy nie ułatwia 

fakt, że lasy deszczowe stanowią także ważne źródło emisji metanu i pary wodnej.  

 

Od czasu wejścia sprawozdawcy do Parlamentu w 2009 r. wśród posłów do PE z komisji 

AGRI i ENVI panuje moda na używanie w wystąpieniach wyrażenia „przeciwdziałanie 

zmianie klimatu”. Brzmi to godnie i szlachetnie. Opiera się na prognozach z lat 80. XX w. 

przewidujących gwałtowny wzrost temperatur na świecie i poziomów mórz, który nigdy nie 

nastąpił. Komisja słucha tych wypowiedzi zamiast obserwować realia. W pewnym momencie 

ktoś musi powiedzieć: „Król jest nagi!”. Sprawozdawca daje posłom tę możliwość. 

 
Niektórzy posłowie do PE zostali wybrani wyłącznie ze względu na swoją niechęć do CO2. 

Nie zmienią swoich poglądów. 

 

Sprawozdawca zachęca jednak innych kolegów, by zastanowili się nad tym, że ujęcie 

„działań na rzecz klimatu” w programie LIFE stwarza warunki dla „działań na rzecz klimatu” 

w rolnictwie, gdzie 40 % przyszłego budżetu przeznacza się na zwalczanie CO2 – jednego z 

największych przyjaciół rolnictwa. 
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Sprawozdawca zmienił wniosek, skreślając wszystkie odniesienia do „czystej energii”, gdyż 

oznacza to energię „wolną od CO2”, i odniesienia do „łagodzenia zmiany klimatu” oraz 

wprowadzając do wniosku legislacyjnego termin „przystosowanie się do zmiany klimatu”. 

Jest to ogromna różnica. Musimy przygotować się na kolejną „Maunder Minimum”, tj. 

miniepokę lodowcową, która może potrwać 200–300 lat. Niektórzy fizycy zajmujący się 

energią słoneczną uważają, że technicznie cykl ten już się rozpoczął.  

 

POPRAWKI 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 

Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

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 

przystosowania się do skutków zmiany 

klimatu, przejścia w kierunku czystej, 

zasobooszczędnej, 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 

Uzasadnienie 

Przystosowanie się do zmiany klimatu wymaga konkretnych działań w zakresie zarządzania 

ryzykiem związanym ze skutkami tej zmiany. Musimy przygotować się na kolejne Minimum 

Maundera czy miniepokę lodowcową, które mogą potrwać 200–300 lat. Niektórzy fizycy 

uważają, że globalne zmiany już się rozpoczęły. Oznacza to, że naszym priorytetem powinno 

być przystosowanie się do zmian, a nie skazane na niepowodzenie próby łagodzenia ich 
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skutków. W związku z powyższym sprawozdawca wprowadza do projektu wniosku 

ustawodawczego termin „przystosowanie się do zmiany klimatu”. 

 

Poprawka  2 

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 

biologicznej9 oraz 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, przystosowania się do 

zmiany klimatu i w innych powiązanych 

kwestiach, w szczególności agendy na 

rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 

ONZ8 i Konwencji o różnorodności 

biologicznej9. 

__________________ __________________ 

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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z duchem poprawki 1 oraz w świetle proponowanego przejścia z programu LIFE na 

przystosowanie się do zmiany klimatu niektóre postanowienia porozumienia paryskiego stają 

się nieaktualne w kontekście nowego programu LIFE. Wykreślenie odniesienia do tych 

międzynarodowych zobowiązań nie zmienia oczywiście ani nie narusza ich statusu. 
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Poprawka  3 

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) Program powinien w szczególności 

skupić się na sektorach, które w 

największym stopniu przyczyniają się do 

obecnych poziomów zanieczyszczeń. 

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 i przygotowania się do 

nieuchronnie zbliżającego się „Minimum 

Maundera”. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z duchem poprawki 1 oraz w świetle proponowanego przejścia z programu LIFE na 

przystosowanie się do zmiany klimatu niektóre postanowienia porozumienia paryskiego i inne 

zobowiązania UE stają się nieaktualne w kontekście nowego programu LIFE. Wykreślenie 

odniesienia do tych międzynarodowych zobowiązań nie zmienia oczywiście ani nie narusza 

ich statusu. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 
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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 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. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawca proponuje połączenie podprogramów „Łagodzenie zmiany klimatu i 

przystosowanie się do niej” oraz „Przejście na czystą energię” w jeden program o nazwie 

„Przystosowanie się do zmiany klimatu”.  Motyw 8 wniosku Komisji staje się więc 

nieaktualny. 

 

Poprawka  5 

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 

skreśla się 
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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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawca proponuje połączenie podprogramów „Łagodzenie zmiany klimatu i 

przystosowanie się do niej” oraz „Przejście na czystą energię” w jeden program o nazwie 

„Przystosowanie się do zmiany klimatu”. Motyw 9 wniosku Komisji staje się więc 

nieaktualny. 

 

Poprawka  6 

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 

skreśla się 
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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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawca proponuje połączenie podprogramów „Łagodzenie zmiany klimatu i 

przystosowanie się do niej” oraz „Przejście na czystą energię” w jeden program o nazwie 

„Przystosowanie się do zmiany klimatu”. Program „Horyzont Europa” oraz motyw 10 

dokumentu Komisji stają się więc nieaktualne w kontekście zmienionego tekstu wniosku 

Komisji. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(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; 

zwiększanie zaangażowania 

(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 cele dotyczące 

przystosowania się do zmiany klimatu do 

innych polityk. Program powinien zatem 

działać jako katalizator wymaganych 

postępów poprzez opracowywanie, 

testowanie i powielanie nowych podejść; 

wspieranie tworzenia, monitorowania i 
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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. 

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 

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. en 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Dobrowolny program usług w 

zakresie różnorodności biologicznej i 

ekosystemu na europejskich terytoriach 

zamorskich (BEST) przyczynia się do 

zachowania różnorodności biologicznej, w 

tym różnorodności biologicznej mórz i 

zrównoważonego korzystania z usług 

ekosystemowych, w tym opartych na 

ekosystemie podejść do łagodzenia zmiany 

klimatu i przystosowania się do niej w 

najbardziej oddalonych regionach Unii 

oraz krajach i terytoriach zamorskich. 

BEST pomógł w podnoszeniu 

świadomości co do ekologicznego 

znaczenia regionów najbardziej 

oddalonych oraz krajów i terytoriów 

zamorskich, jeśli chodzi o zachowanie 

(15) Dobrowolny program usług w 

zakresie różnorodności biologicznej i 

ekosystemu na europejskich terytoriach 

zamorskich (BEST) przyczynia się do 

zachowania różnorodności biologicznej, w 

tym różnorodności biologicznej mórz i 

zrównoważonego korzystania z usług 

ekosystemowych, w tym opartych na 

ekosystemie podejść do przystosowania się 

do zmiany klimatu w najbardziej 

oddalonych regionach Unii oraz krajach i 

terytoriach zamorskich. BEST pomógł w 

podnoszeniu świadomości co do 

ekologicznego znaczenia regionów 

najbardziej oddalonych oraz krajów i 

terytoriów zamorskich, jeśli chodzi o 

zachowanie światowej różnorodności 
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światowej różnorodności biologicznej. W 

deklaracjach ministerialnych w 2017 i 

2018 r. kraje i terytoria zamorskie wyraziły 

uznanie dla tego systemu małych dotacji na 

rzecz różnorodności biologicznej. Należy 

umożliwić dalsze finansowanie małych 

dotacji na rzecz różnorodności biologicznej 

w ramach programu, zarówno w regionach 

najbardziej oddalonych, jak i w krajach i 

terytoriach zamorskich. 

biologicznej. W deklaracjach 

ministerialnych w 2017 i 2018 r. kraje i 

terytoria zamorskie wyraziły uznanie dla 

tego systemu małych dotacji na rzecz 

różnorodności biologicznej. Należy 

umożliwić dalsze finansowanie małych 

dotacji na rzecz różnorodności biologicznej 

w ramach programu, zarówno w regionach 

najbardziej oddalonych, jak i w krajach i 

terytoriach zamorskich. 

Or. en 

 

Poprawka  9 

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 i przystosowania się 

do zmiany klimatu 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. 

Or. en 

 

Poprawka  10 

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 

(22) W ramach programu należy 

przygotować i wspierać podmioty 

działające na rynku w przechodzeniu na 

czystą, energooszczędną, dostosowaną do 



 

PA\1157799PL.docx 15/25 PE623.976v01-00 

 PL 

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 

propagować zaangażowanie odbiorców. 

wyzwań związanych ze zmianą 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 

propagować zaangażowanie odbiorców. 

Or. en 

 

Poprawka  11 

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. 

skreśla się 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Wykreślając odniesienia do zobowiązań UE do realizacji porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, sprawozdawca nie zamierza podważać istniejących 

przepisów oraz wartości umów międzynarodowych. Jednak w świetle zaproponowanych przez 

niego zmian w strukturze programu LIFE odniesienia te stają się nieaktualne. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(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 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 czy przystosowania się do 

zmiany klimatu. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Poprawka  13 

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 

międzynarodowych dotyczących 

środowiska, klimatu i odpowiednich 

(38) Zgodnie z zasadą pomocniczości 

określoną w art. 5 Traktatu o Unii 

Europejskiej i zasadą proporcjonalności 

określoną w tym artykule niniejsze 

rozporządzenie powinno dać państwom 

członkowskim UE tyle wolności, aby 

mogły one reagować na lokalne lub 

szczególne potrzeby. 
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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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta ma na celu ochronę praw i wolności państw członkowskich UE, jeśli chodzi o 

samodzielne określanie priorytetów krajowych. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) „strategiczne projekty 

zintegrowane” oznaczają projekty 

realizujące na skalę regionalną, 

międzyregionalną, krajową i 

międzynarodową strategie lub plany 

działania w dziedzinie środowiska lub 

klimatu, opracowane przez organy państw 

członkowskich i wymagane przez 

określone przepisy lub polityki Unii w 

zakresie środowiska, klimatu i stosownych 

aspektów czystej energii, a jednocześnie 

zapewniające zaangażowanie 

zainteresowanych podmiotów i 

propagujące koordynację z co najmniej 

jednym spośród innych unijnych, 

krajowych lub prywatnych źródeł 

finansowania oraz uruchamianie środków z 

co najmniej jednego z tych źródeł; 

2) „strategiczne projekty 

zintegrowane” oznaczają projekty 

realizujące na skalę regionalną, 

międzyregionalną, krajową i 

międzynarodową strategie lub plany 

działania w dziedzinie środowiska lub 

przystosowania się do zmiany klimatu, 

opracowane przez organy państw 

członkowskich i wymagane przez 

określone przepisy lub polityki Unii w 

zakresie środowiska, klimatu i stosownych 

aspektów czystej energii, a jednocześnie 

zapewniające zaangażowanie 

zainteresowanych podmiotów i 

propagujące koordynację z co najmniej 

jednym spośród innych unijnych, 

krajowych lub prywatnych źródeł 

finansowania oraz uruchamianie środków z 

co najmniej jednego z tych źródeł; 
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Or. en 

 

Poprawka  15 

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 przystosowania się do zmiany 

klimatu. Wspiera on również przejście w 

kierunku czystej, energooszczędnej 

gospodarki o obiegu zamkniętym, ochronę 

i poprawę jakości środowiska oraz 

zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty 

różnorodności biologicznej, a tym samym 

przyczynia się do zrównoważonego 

rozwoju. 

Or. en 

 

Poprawka  16 

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 

przystosowania się do zmiany klimatu oraz 

przyczynienie się do stosowania 

najlepszych praktyk związanych z 

przyrodą i różnorodnością biologiczną; 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) dziedzina „Działania w dziedzinie 

klimatu”, która obejmuje: 

(2) dziedzina „Działania w dziedzinie 

przystosowania się do zmiany klimatu”, 

która obejmuje: 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) podprogram „Łagodzenie zmiany 

klimatu i przystosowanie się do niej”; 

a) program „Przystosowanie się do 

zmiany klimatu”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby uprościć strukturę programu i uczynić ją bardziej przystępną, w poprawce tej połączono 

dwa podprogramy w jeden: „Przystosowanie się do zmiany klimatu”. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) podprogram „Przejście na czystą 

energię”. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby uprościć strukturę programu i uczynić ją bardziej przystępną, w poprawce tej połączono 

dwa podprogramy w jeden: „Przystosowanie się do zmiany klimatu”. 
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Poprawka  20 

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) 1 950 000 000 EUR na dziedzinę 

„Przystosowanie się do zmiany klimatu”, 

w tym: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna z poprawkami 18 i 19 i służy temu samemu celowi. 

 

Poprawka  21 

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 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna z poprawkami 18 i 19 i służy temu samemu celowi. 

 

Poprawka  22 

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”. 

skreśla się 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna z poprawkami 18 i 19 i służy temu samemu celowi. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 5 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Program może finansować 

działania realizowane przez Komisję w 

celu udzielania wsparcia w zakresie 

opracowywania, realizacji i uwzględniania 

przepisów i strategii politycznych Unii 

dotyczących środowiska, klimatu i 

stosownych aspektów przejścia na czystą 

energię, aby umożliwić osiągnięcie celów 

wymienionych w art. 3. Takie działania 

mogą obejmować: 

5. Program może finansować 

działania realizowane przez Komisję w 

celu udzielania wsparcia w zakresie 

opracowywania i realizacji przepisów i 

strategii politycznych Unii dotyczących 

środowiska, przystosowania się do zmiany 

klimatu, aby umożliwić osiągnięcie celów 

wymienionych w art. 3. Takie działania 

mogą obejmować: 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dotacje mogą finansować działania 

poza Unią, pod warunkiem że projekty te 

realizują unijne cele w zakresie środowiska 

i klimatu, a działania poza Unią są 

potrzebne, aby zapewnić skuteczność 

interwencji prowadzonych na terytoriach 

państw członkowskich. 

4. Dotacje mogą finansować działania 

poza Unią, pod warunkiem że projekty te 

realizują unijne cele w zakresie środowiska 

i przystosowania się do zmiany klimatu, a 

działania poza Unią są potrzebne, aby 

zapewnić skuteczność interwencji 

prowadzonych na terytoriach państw 

członkowskich. 

Or. en 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dotacje operacyjne wspierają 

funkcjonowanie podmiotów non-profit, 

które uczestniczą w tworzeniu, wdrażaniu i 

egzekwowaniu polityki i przepisów Unii 

oraz które działają głównie w dziedzinie 

klimatu i środowiska, co obejmuje również 

przechodzenie na czystą energię. 

5. Dotacje operacyjne wspierają 

funkcjonowanie podmiotów non-profit, 

które uczestniczą w tworzeniu, wdrażaniu i 

egzekwowaniu polityki i przepisów Unii 

oraz które działają głównie w dziedzinie 

klimatu i zanieczyszczenia, jak również 

przystosowania się do zmiany klimatu. 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – akapit 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 i przystosowania 

się do zmiany klimatu oraz, w miarę 

możliwości, służą propagowaniu lokalnych 

zamówień publicznych; 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zakup przyczyni się do poprawy, 

zachowania i odtworzenia integralności 

sieci „Natura 2000” ustanowionej zgodnie 

z art. 3 dyrektywy 92/43/EWG, między 

innymi dzięki poprawie łączności przez 

a) zakup przyczyni się do poprawy, 

zachowania i odtworzenia integralności 

sieci „Natura 2000” ustanowionej zgodnie 

z art. 3 dyrektywy 92/43/EWG, między 

innymi dzięki poprawie łączności przez 
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tworzenie korytarzy migracyjnych, wysp 

siedliskowych lub innych elementów 

zielonej infrastruktury; 

tworzenie korytarzy migracyjnych, wysp 

siedliskowych lub innych elementów 

odpowiedniej infrastruktury; 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. System sprawozdawczości 

dotyczącej realizacji celów zapewnia 

wydajne, skuteczne i terminowe 

gromadzenie danych na potrzeby 

monitorowania realizacji programu i jego 

wyników. W tym celu na odbiorców 

środków unijnych nakłada się 

proporcjonalne wymogi w zakresie 

sprawozdawczości, aby umożliwić 

zbieranie możliwych do zagregowania 

wskaźników dotyczących produktów i 

wpływu na poziomie projektu w 

odniesieniu do wszystkich istotnych celów 

szczegółowych w dziedzinie środowiska i 

klimatu, w tym związanych z siecią Natura 

2000 i emisjami pewnych zanieczyszczeń 

powietrza, w tym CO2. 

3. System sprawozdawczości 

dotyczącej realizacji celów zapewnia 

wydajne, skuteczne i terminowe 

gromadzenie danych na potrzeby 

monitorowania realizacji programu i jego 

wyników. W tym celu na odbiorców 

środków unijnych nakłada się 

proporcjonalne wymogi w zakresie 

sprawozdawczości, aby umożliwić 

zbieranie możliwych do zagregowania 

wskaźników dotyczących produktów i 

wpływu na poziomie projektu w 

odniesieniu do wszystkich istotnych celów 

szczegółowych w dziedzinie środowiska i 

przystosowania się do zmiany klimatu, w 

tym związanych z siecią Natura 2000 i 

emisjami pewnych zanieczyszczeń 

powietrza, w tym amoniaku, dwutlenku 

azotu i związków siarki. 

Or. en 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja regularnie monitoruje i 

składa sprawozdania na temat 

uwzględniania celów w zakresie klimatu i 

4. Komisja regularnie monitoruje i 

składa sprawozdania na temat 

uwzględniania celów w zakresie 
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różnorodności biologicznej, w tym na 

temat kwot wydatków. Wkład niniejszego 

rozporządzenia w ogólnobudżetowy cel, 

którym jest przeznaczenie 25 % wydatków 

na realizację celów w zakresie klimatu, 

mierzony jest za pomocą unijnego systemu 

wskaźników klimatycznych. 

Wydatkowanie związane z różnorodnością 

biologiczną jest mierzone za pomocą 

specjalnego zestawu wskaźników. Te 

metody pomiaru stosuje się do ilościowego 

określenia środków na zobowiązania, 

które mają przyczynić się odpowiednio do 

realizacji celów dotyczących klimatu i 

różnorodności biologicznej w wieloletnich 

ramach finansowych na lata 2021–2027 

na odpowiednim poziomie dezagregacji. 
Wydatki przedstawiane są corocznie w 

budżetowym oświadczeniu dotyczącym 

programu. Wkład programu w realizację 

unijnych celów w zakresie klimatu i 

różnorodności biologicznej jest regularnie 

przedstawiany w ramach ocen i 

sprawozdania rocznego. 

przystosowania się do zmiany klimatu i 

różnorodności biologicznej, w tym na 

temat kwot wydatków. Cele w zakresie 

przystosowania się do zmiany klimatu 

mierzone są za pomocą unijnego systemu 

wskaźników klimatycznych. 

Wydatkowanie związane z różnorodnością 

biologiczną jest mierzone za pomocą 

specjalnego zestawu wskaźników. Te 

metody pomiaru stosuje się do ilościowego 

określenia środków na zobowiązania, które 

mają przyczynić się odpowiednio do 

realizacji celów dotyczących 

przystosowania się do zmiany klimatu i 

różnorodności biologicznej w wieloletnich 

ramach finansowych na lata 2021–2027 na 

odpowiednim poziomie dezagregacji. 

Wydatki przedstawiane są corocznie w 

budżetowym oświadczeniu dotyczącym 

programu. Wkład programu w realizację 

unijnych celów w zakresie przystosowania 

się do zmiany klimatu i różnorodności 

biologicznej jest regularnie przedstawiany 

w ramach ocen i sprawozdania rocznego. 

Or. en 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – tiret 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– „Łagodzenie zmiany klimatu i 

przystosowanie się do niej”; 

– „Przystosowanie się do zmiany 

klimatu”; 

Or. en 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – tiret 8 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– „Przejście na czystą energię”; skreśla się 

Or. en 

 

 


