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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zmiana klimatu i degradacja środowiska to poważne globalne problemy, które wywierają 
coraz większy wpływ na nasze społeczeństwa. Wyzwania środowiskowe mają charakter 
transgraniczny. Radzenie sobie z nimi w odpowiedzialny i trwały sposób wymaga ściślejszej 
współpracy na wszystkich szczeblach.

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) jest głównym instrumentem unijnym i 
jedynym funduszem UE przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów środowiskowych i 
klimatycznych. Biorąc pod uwagę skalę aktualnych problemów, zwiększenie budżetu tego 
programu jest jak najbardziej zasadne. 

Zgodnie z apelem Parlamentu Europejskiego wyrażonym w rezolucjach z dni 14 marca[1] i 30 
maja[2] w sprawie następnych WRF pula środków finansowych programu powinna zostać 
podwojona w stosunku do poziomu finansowania w obecnych WRF.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej popiera stanowisko Parlamentu Europejskiego 
dotyczące zwiększenia ogólnego unijnego celu w zakresie wydatków budżetowych na 
wspieranie celów klimatycznych z 25 do 30 % oraz jego jak najszybszego osiągnięcia, 
najpóźniej do 2027 r. Ponadto w związku z celem UE dotyczącym uwzględniania kwestii 
klimatu działania związane z klimatem zostaną również objęte finansowaniem w ramach 
szeregu innych programów w następnych WRF. 

Sprawozdawczyni uważa, że ważne jest zapewnienie dodatkowego finansowania działań w 
dziedzinie środowiska. W związku z tym proponuje, aby w ramach programu LIFE 
przeznaczyć więcej środków finansowych na realizację podprogramów dotyczących 
środowiska.

Sprawozdawczyni wyraża uznanie dla solidnej pracy Komisji, zwracając szczególną uwagę 
na katalityczną rolę finansowania z programu LIFE i jego komplementarność z innymi 
instrumentami unijnymi. 

Z zadowoleniem przyjmuje również propozycję Komisji, aby rozszerzyć i wzmocnić 
wykorzystanie strategicznych projektów zintegrowanych, które miały pozytywny wpływ na 
innowacje w dziedzinie środowiska.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

                                               
[1] Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie 
stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2017/2052(INI)).

[2] Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych (2018/2714(RSP)).
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Poprawka 1

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) 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 30 % 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

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska 
Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2017/2052 (INI)) Parlament Europejski 
zaapelował o jak najszybsze, najpóźniej do 2027 r., osiągnięcie celu na poziomie 30 % w 
odniesieniu do wydatków budżetowych UE na wsparcie celów w zakresie klimatu.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na realizację 
programu na lata 2021–2027 wynosi 

1. Pula środków finansowych na realizację 
programu na lata 2021–2027 wynosi 6 442 
000 000 EUR według cen z 2018 r. (7 272 
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5 450 000 000 EUR według cen bieżących. 000 000 EUR według cen bieżących).

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się zmianę puli środków finansowych zgodnie z rezolucjami PE z dni 14 marca i 
30 maja w sprawie następnych WRF.

Poprawka 3

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) 70 %, co odpowiada 
4 509 400 000 EUR według cen z 2018 r. 
(5 090 400 000 EUR według cen 
bieżących), na dziedzinę „Środowisko”, 
w tym:

Or. en

Uzasadnienie

Program LIFE to jedyny fundusz UE przeznaczony w całości na realizację celów 
środowiskowych i związanych z klimatem. Choć w związku z celem UE dotyczącym 
uwzględniania kwestii klimatu działania związane z klimatem będą również finansowane z 
szeregu innych programów w kolejnych WRF, konieczne jest zapewnienie dodatkowego 
finansowania działań w dziedzinie środowiska. A zatem zasadne jest zwiększenie puli środków 
finansowych na realizację podprogramów dotyczących środowiska w ramach programu LIFE 
(70 % zamiast proponowanych przez Komisję 64,2 %).

Poprawka 4

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) 61 %, co odpowiada 2 750 734 000
EUR według cen z 2018 r. (3 105 144 
000 EUR według cen bieżących), na 
podprogram „Przyroda i różnorodność 
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biologiczna” oraz

Or. en

Uzasadnienie

Program LIFE to jedyny fundusz UE przeznaczony w całości na realizację celów 
środowiskowych i związanych z klimatem. Choć w związku z celem UE dotyczącym 
uwzględniania kwestii klimatu działania związane z klimatem będą również finansowane z 
szeregu innych programów w kolejnych WRF, konieczne jest zapewnienie dodatkowego 
finansowania działań w dziedzinie środowiska. A zatem zasadne jest zwiększenie puli środków 
finansowych na realizację podprogramów dotyczących środowiska w ramach programu LIFE 
(70 % zamiast proponowanych przez Komisję 64,2 %).

Poprawka 5

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) 39 %, co odpowiada 1 758 666 000 
EUR według cen z 2018 r. (1 958 256 000 
EUR według cen bieżących), na 
podprogram „Gospodarka o obiegu 
zamkniętym i jakość życia”;

Or. en

Uzasadnienie

Program LIFE to jedyny fundusz UE przeznaczony w całości na realizację celów 
środowiskowych i związanych z klimatem. Choć w związku z celem UE dotyczącym 
uwzględniania kwestii klimatu działania związane z klimatem będą również finansowane z 
szeregu innych programów w kolejnych WRF, konieczne jest zapewnienie dodatkowego 
finansowania działań w dziedzinie środowiska. A zatem zasadne jest zwiększenie puli środków 
finansowych na realizację podprogramów dotyczących środowiska w ramach programu LIFE 
(70 % zamiast proponowanych przez Komisję 64,2 %).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b – wprowadzenie



PA\1159763PL.docx 7/9 PE625.571v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 1 950 000 000 EUR na dziedzinę 
„Działania w dziedzinie klimatu”, w tym:

b) 30 %, co odpowiada 1 932 600 000
EUR według cen z 2018 r. (2 182 000 000 
EUR według cen bieżących), na dziedzinę 
„Działania w dziedzinie klimatu”, w tym:

Or. en

Uzasadnienie

Program LIFE to jedyny fundusz UE przeznaczony w całości na realizację celów 
środowiskowych i związanych z klimatem. Choć w związku z celem UE dotyczącym 
uwzględniania kwestii klimatu działania związane z klimatem będą również finansowane z 
szeregu innych programów w kolejnych WRF, konieczne jest zapewnienie dodatkowego 
finansowania działań w dziedzinie środowiska. A zatem zasadne jest zwiększenie puli środków 
finansowych na realizację podprogramów dotyczących środowiska w ramach programu LIFE 
(70 % zamiast proponowanych przez Komisję 64,2 %).

Poprawka 7

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) 49 %, co odpowiada 946 974 000 EUR 
według cen z 2018 r. (1 069 180 000 EUR 
według cen bieżących), na podprogram 
„Łagodzenie zmiany klimatu 
i przystosowanie się do niej” oraz

Or. en

Uzasadnienie

Program LIFE to jedyny fundusz UE przeznaczony w całości na realizację celów 
środowiskowych i związanych z klimatem. Choć w związku z celem UE dotyczącym 
uwzględniania kwestii klimatu działania związane z klimatem będą również finansowane z 
szeregu innych programów w kolejnych WRF, konieczne jest zapewnienie dodatkowego 
finansowania działań w dziedzinie środowiska. A zatem zasadne jest zwiększenie puli środków 
finansowych na realizację podprogramów dotyczących środowiska w ramach programu LIFE 
(70 % zamiast proponowanych przez Komisję 64,2 %).
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Poprawka 8

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) 51 %, co odpowiada 985 626 000 EUR 
według cen z 2018 r. (1 112 820 000 EUR 
według cen bieżących), na podprogram 
„Przejście na czystą energię”.

Or. en

Uzasadnienie

Program LIFE to jedyny fundusz UE przeznaczony w całości na realizację celów 
środowiskowych i związanych z klimatem. Choć w związku z celem UE dotyczącym 
uwzględniania kwestii klimatu działania związane z klimatem będą również finansowane z 
szeregu innych programów w kolejnych WRF, konieczne jest zapewnienie dodatkowego 
finansowania działań w dziedzinie środowiska. A zatem zasadne jest zwiększenie puli środków 
finansowych na realizację podprogramów dotyczących środowiska w ramach programu LIFE 
(70 % zamiast proponowanych przez Komisję 64,2 %).

Poprawka 9

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 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 

4. Komisja regularnie monitoruje i składa 
sprawozdania na temat uwzględniania 
celów w zakresie klimatu i różnorodności 
biologicznej, w tym na temat kwot 
wydatków. Wkład niniejszego 
rozporządzenia w ogólnobudżetowy cel, 
którym jest przeznaczenie 30 % 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 
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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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska 
Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2017/2052 (INI)) Parlament Europejski 
zaapelował o jak najszybsze, najpóźniej do 2027 r., osiągnięcie celu na poziomie 30 % w 
odniesieniu do wydatków budżetowych UE na wsparcie celów w zakresie klimatu.
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