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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. wzywa Komisję do opracowania struktury następnych wieloletnich ram finansowych 

(WRF) w taki sposób, by wyraźnie odzwierciedlały priorytety UE na nadchodzące lata 

oraz w sposób bezpośredni i przejrzysty przyczyniały się do inwestycji w projekty o 

wyraźnej europejskiej wartości dodanej, w szczególności w odniesieniu do zasobów 

niezbędnych do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną o obiegu zamkniętym, do 

utrzymania i wzmocnienia wiodącej pozycji UE w walce ze zmianą klimatu i 

zagwarantowania jej możliwości wypełnienia międzynarodowych zobowiązań 

wynikających z porozumienia paryskiego oraz określonych przez ONZ celów 

zrównoważonego rozwoju, a także w wypełnianiu przez UE jej wewnętrznych i 

zewnętrznych zobowiązań w zakresie bioróżnorodności i osiągnięciu przez nią 

wewnętrznych i zewnętrznych celów w tej dziedzinie;  

2. zwraca uwagę na pierwsze zalecenia grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. 

zrównoważonych finansów1, odnoszące się m.in. do WRF, i podkreśla konieczność 

wspierania celów zrównoważonego rozwoju przez finanse publiczne zdolne wspomagać 

trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy; wzywa również Komisję do tego, by 

przeanalizowała te zalecenia i odniosła się do nich przy przygotowaniu kolejnych WRF, 

biorąc pod uwagę m.in. potrzebę opracowania „testu zrównoważoności”, któremu 

poddawane byłyby wszystkie przyszłe unijne regulacje finansowe i strategie polityczne, 

oraz konieczność osiągnięcia przez instrumenty finansowe bardziej znaczącego wpływu 

na politykę; 

3. apeluje do Komisji o dokonanie przeglądu rzeczywistego wpływu na stan środowiska 

środków ekologizacji i ochrony środowiska przewidzianych w WPR w ramach 

Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz o ich finansowanie w oparciu o 

faktyczne wyniki; zwraca uwagę na odrębne finansowanie ochrony przyrody i 

różnorodności biologicznej, a także potrzebę przeznaczenia odrębnych środków na 

finansowanie przejścia na rolnictwo zrównoważone; 

4. zachęca Komisję do zwrócenia uwagi na wyniki śródokresowego przeglądu 7. unijnego 

programu działań w zakresie środowiska (EAP), a w szczególności na fakt, że 

spełnienie jego celów do 2020 r. nie wydaje się prawdopodobne; zwraca się do Komisji 

o udostępnienie zasobów umożliwiających osiągnięcie tych i dodatkowych celów w 

dłuższej perspektywie (horyzont 2050), ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyzwania 

związane ze środowiskiem; 

5. zauważa, że w art. 2 porozumienia paryskiego podkreśla się potrzebę zapewnienia 

spójności przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiego poziomu emisji 

gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmianę klimatu, oraz że odpowiednie 

reformy WRF po roku 2020 mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zerowych emisji 

netto do 2050 r.; 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf 
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6. wzywa Komisję do uzgodnienia następnych WRF z celami zrównoważonego rozwoju 

określonymi przez ONZ, aby uspójnić wydatki Unii i poprawić równowagę między 

wymiarem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym; 

7. podkreśla, że w budżet Unii skurczy się w wyniku brexitu; w związku z tym apeluje do 

Komisji o określenie jasnych i ścisłych priorytetów, gdyż zmniejszy się dostępność 

środków finansowych; 

8. podkreśla, że następne WRF muszą być dostosowane do zewnętrznych zobowiązań 

Unii, takich jak określone przez ONZ cele zrównoważonego rozwoju, i aktywnie 

przyczyniać się do ich wypełnienia, muszą także być zgodne z jej własnymi 

długoterminowymi celami w zakresie wydatków na działania związane z klimatem oraz 

wpisywać się w reformę budżetu UE w dążeniu do zwiększenia jego efektywności w 

oparciu o dodatkowe zasoby własne; uważa, że można to osiągnąć wyłącznie przez 

skrupulatne uwzględnienie w wydatkach UE kwestii związanych ze zmianą klimatu i 

monitorowanie realizacji wydatków w okresach rocznych; w związku z tym wzywa 

Komisję do opracowania przejrzystej i wiarygodnej metody obliczania, która pozwoli 

dostarczyć dowodów na istnienie oczekiwanych efektów wydatków na działania 

związane z klimatem, a także umożliwi określenie wagi tych efektów na potrzeby oceny 

ex post w ramach obowiązków sprawozdawczych; 

9. zwraca uwagę, że skuteczna średnioterminowa strategia w polityce ochrony środowiska 

wymaga stabilności finansowej; w związku z tym uważa, że okres siedmioletni byłby 

możliwy także w odniesieniu do następnych WRF przy zapewnieniu odpowiedniej 

elastyczności i możliwości dokonania przeglądu śródokresowego; 

10. wskazuje, że osiągnięcie celów polityki w zakresie klimatu i poprawa stanu środowiska 

wymagają współdziałania różnych rozwiązań politycznych; z uwagi na to wzywa do 

rozważenia możliwości finansowania polityki spójności; 

11. podkreśla, że przejście na zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną o obiegu 

zamkniętym jest jedynym sposobem na zapewnienie obywatelom Unii zdrowych 

warunków życia oraz długotrwałego dobrostanu, a także prawidłowego funkcjonowania 

europejskiej gospodarki; uważa, że UE powinna być światowym liderem w 

przechodzeniu na zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną o obiegu zamkniętym i 

zrównoważony system produkcji i konsumpcji; w związku z tym przypomina o 

znaczeniu niezbędnego finansowania rozwoju i badań; 

12. przypomina, że następne WRF powinny ułatwić Unii nie tylko osiągnięcie celów 

środowiskowych i celów założonych w polityce klimatyczno-energetycznej do roku 

2030, ale także wypełnienie wielostronnych zobowiązań związanych ze 

zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, takich jak cele zrównoważonego 

rozwoju lub cele Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), a zwłaszcza cel z 

Aichi; podkreśla, że UE nie powinna finansować projektów i inwestycji, które stanowią 

przeszkodę dla tych celów, utrudniają ich wdrożenie lub stoją w sprzeczności z ich 

osiąganiem; 

13. podkreśla, że UE powinna wspierać regiony o wysokim poziomie zanieczyszczenia 

powietrza, by umożliwić znaczącą poprawę jego jakości, gdyż w wielu przypadkach 

problemy te wiążą się z panującym tam ubóstwem energetycznym; 
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14. podkreśla znaczenie kontynuacji odpowiednio finansowanych programów, które 

gwarantują bioróżnorodność i chronią środowisko, takich jak program LIFE, a także 

wzmocnienia ich pozycji dzięki ustanowieniu oddzielnego i zwiększonego 

finansowania w następnych WRF; podkreśla, że program LIFE jest jedynym 

instrumentem finansowym w ramach budżetu UE, który jest w całości przeznaczony na 

środowisko, ochronę przyrody i zmianę klimatu; zwraca się do Komisji o 

zagwarantowanie, że przyszłe instrumenty finansowe na rzecz rolnictwa, rozwoju 

obszarów wiejskich i rozwoju regionalnego zawierają pule środków finansowych 

przeznaczonych na cele związane z różnorodnością biologiczną i zarządzaniem siecią 

Natura 2000, w ramach współzarządzania z krajowymi i regionalnymi organami ds. 

ochrony środowiska; 

15. zwraca uwagę na potencjał zielonej infrastruktury i rozwiązań opartych na zasobach 

przyrody do świadczenia opłacalnych usług na rzecz społeczeństwa; podkreśla potrzebę 

rzetelnego rozważenia tych ekologicznych alternatywnych rozwiązań usługowych przy 

podejmowaniu decyzji w ramach finansowania rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju 

regionalnego, a także wzywa do utworzenia specjalnego instrumentu przeznaczonego 

na ustanowienie transeuropejskiej sieci zielonej infrastruktury (TEN-G) w celu 

zapewnienia korzyści w dziedzinie różnorodności biologicznej; 

16. kładzie nacisk na konieczność zapewnienia większej spójności i lepszego 

współdziałania różnych środków finansowych, aby lepiej odpowiadały na krajowe, 

regionalne i lokalne wyzwania, takie jak umożliwienie sprawiedliwej transformacji 

regionów uzależnionych od węgla lub walka z ubóstwem energetycznym; 

17. dostrzega europejską wartość dodaną współpracy w zakresie eliminowania wspólnych 

zagrożeń dla zdrowia publicznego; uważa – opierając się na wstępnych pozytywnych 

wynikach bieżącego programu w dziedzinie zdrowia – że w następnych WRF należy 

uwzględnić solidny program w dziedzinie zdrowia podejmujący zagadnienia dotyczące 

zdrowia w sposób transgraniczny i zapewniający państwom członkowskim wsparcie w 

postaci wiedzy fachowej, wymiany danych, dowodów i dobrych praktyk; apeluje o to, 

by następne WRF odzwierciedlały między innymi znaczny wzrost środków na program 

w dziedzinie zdrowia, odpowiedzialność UE w zakresie wdrażania celu 

zrównoważonego rozwoju nr 3 dotyczącego zdrowia publicznego, systemów opieki 

zdrowotnej oraz problemów zdrowotnych związanych ze środowiskiem, a także 

wspierały państwa członkowskie w zmniejszaniu nierówności zdrowotnych, które 

zagrażają spójności społecznej i hamują integrację europejską; 

18. uznaje rolę zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa jako głównych elementów działań 

UE ukierunkowanych na przeciwdziałanie zmianie klimatu i utracie różnorodności 

biologicznej oraz wspieranie zrównoważenia środowiskowego; uznaje za konieczne 

zagwarantowanie, by wspólna polityka rolna (WPR) była dostosowana do celów i 

polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i klimatu; 

przypomina, że w następnych WRF należy ukierunkować WPR po 2020 r. na 

sprawiedliwszą, skuteczniejszą i wydajniejszą politykę rolną, której głównym celem 

będzie ułatwienie przejścia na zrównoważony system gospodarki żywnościowej i rolnej 

w Europie, i podkreśla konieczność zapewnienia na te cele odpowiednich środków; z 

zadowoleniem przyjmuje strategiczne podejście Komisji przedstawione w komunikacie 

z dnia 29 listopada 2017 r. zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i produkcji 
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żywności”(COM(2017)0713), którego celem jest zapewnienie państwom członkowskim 

większej elastyczności w poszukiwaniu odpowiednich środków umożliwiających 

ukierunkowanie ich sektora rolnego na osiągnięcie wspólnych celów środowiskowych 

w jak najskuteczniejszy sposób; 

19. apeluje do Komisji o dalsze wspieranie badań i innowacji w zakresie opracowywania 

rozwiązań alternatywnych dla doświadczeń na zwierzętach oraz o przeznaczenie 

większych zasobów finansowych na prowadzone w UE projekty badawczo-rozwojowe; 

zwraca się do Komisji i państw członkowskich o dalsze finansowanie opracowywania 

rozwiązań alternatywnych oraz działanie w ramach struktur międzynarodowych na 

rzecz przyspieszenia walidacji i przyjmowania metod alternatywnych oraz wspieranie 

państw trzecich transferem wiedzy, w przypadku państw, w których naukowcy mogą 

nie znać metod alternatywnych, oraz środkami finansowymi, w przypadku państw, w 

których obiekty badawcze mogą nie posiadać niezbędnej infrastruktury; 

20. podkreśla potrzebę uwzględnienia w następnych WRF wyzwań społecznych stojących 

przed społecznościami lokalnymi i regionalnymi o wysokim udziale pracowników 

zatrudnionych w sektorach uzależnionych od węgla, w związku z koniecznością 

stworzenia na tych obszarach społeczeństwa niskoemisyjnego; oczekuje, że unijne 

środki finansowe i programy będą przydzielane w sposób konsekwentny, tak aby 

ułatwić sprawiedliwe przemiany w tych społecznościach przez wspieranie zatrudnienia 

oraz nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, szkolenia, 

inicjatywy związane z poszukiwaniem pracy oraz zakładanie przedsiębiorstw typu start-

up, a wszystko w ożywionym dialogu z partnerami społecznymi; 

21. podkreśla znaczenie wzmocnienia i usprawnienia polityki klimatycznej i energetycznej, 

a w szczególności wszystkich celów unii energetycznej, które należy wspierać przy 

użyciu istniejących (tj. w ramach polityki spójności) oraz nowych instrumentów; 

22. wzywa do zapewnienia agencjom UE finansowania odpowiedniego do powierzonych 

im zadań; 

23. w odniesieniu do zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego zaznacza 

potrzebę ustanowienia kompleksowego instrumentu dla regionów i państw 

uzależnionych od węgla, tak aby wspierać sprawiedliwą transformację energetyki, a w 

szczególności rozwijanie i stosowanie źródeł odnawialnych, modernizację systemów 

produkcji energii i sieci elektroenergetycznych, wczesne dostosowywanie się do 

przyszłych norm ochrony środowiska, restrukturyzację procesów dotyczących sektorów 

uzależnionych od węgla, modernizację systemu ciepłowniczego (w tym 

wysokosprawnej kogeneracji), magazynowania energii, elekromoblinych rozwiązań i 

infrastruktury, a także rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej; 

24. przypomina o znaczeniu zapobiegania przypadkom sprzeniewierzania środków 

finansowych i badania takich przypadków, a także o znaczeniu polityki zwalczania 

nadużyć finansowych; podkreśla ponadto wagę współpracy z państwami trzecimi w 

dążeniu do ustanowienia systemu wczesnego monitorowania najbardziej 

niebezpiecznych produktów, które mogą szkodzić zdrowiu i bezpieczeństwu 

publicznemu oraz powodować szkody w środowisku; 

25. przypomina, że zdrowie jest warunkiem wstępnym osiągnięcia innych celów 
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wyznaczonych przez UE oraz że rozwiązania polityczne w takich dziedzinach jak 

rolnictwo, ochrona środowiska, polityka społeczna, włączenie społeczne i zatrudnienie 

wpływają na zdrowie; apeluje zatem o to, by w następnych WRF wzmocnić rolę oceny 

wpływu na zdrowie i współpracy międzysektorowej; 

26. podkreśla znaczenie zdecentralizowanych agencji UE (Europejskiego Centrum ds. 

Zapobiegania i Kontroli Chorób, Europejskiej Agencji Chemikaliów, Europejskiej 

Agencji Środowiska, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, 

Europejskiej Agencji Leków) w realizacji unijnych celów w dziedzinie ochrony 

zdrowia ludzkiego i środowiska; 

27. wzywa do zwiększenia udziału w całkowitym budżecie UE środków przydzielonych na 

politykę spójności na okres po roku 2020, uznając istotny wkład europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w poprawę infrastruktury ochrony środowiska i opieki 

zdrowotnej oraz znoszenie podziałów społeczno-ekonomicznych między regionami; 

podkreśla, że skuteczność instrumentów finansowych nie zastąpi bezwzględnej 

potrzeby dotacji w niektórych dziedzinach, zwłaszcza w odniesieniu do projektów 

innowacyjnych i ryzykownych; 

28. podkreśla, że w ramach wydatków UE na politykę zewnętrzną należy utrzymać wysoki 

poziom ambicji w odniesieniu do wydatków na działania istotne ze względu na klimat i 

ochronę środowiska; 

29. apeluje o zakończenie procesu legislacyjnego mającego na celu przyjęcie następnych 

WRF przed wyborami europejskimi w 2019 r., tak aby pozostawić dość czasu na 

negocjowanie unijnych przepisów sektorowych i uniknąć opóźnień we wdrażaniu 

nowych programów; 

30. podkreśla konieczność zapewnienia w nowych WRF UE pomocy finansowej na 

likwidację instalacji jądrowych w okresie po roku 2020, aby zapewnić skuteczną 

ochronę środowiska i zdrowia publicznego przed zagrożeniami powodowanymi przez 

promieniowanie; zwraca uwagę na specyficzny charakter długoterminowego i 

złożonego procesu likwidacji i składowania odpadów, który wymaga dostępności 

specjalnego wyposażenia technicznego, wysoko wykwalifikowanego personelu, a także 

odpowiednich zasobów finansowych. 
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Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho 

Verts/ALE Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor 
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EFDD Julia Reid 

ENF France Jamet, Joëlle Mélin 

 

8 0 

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, 

John Procter, Jadwiga Wiśniewska 

EPP Renate Sommer 

 

Objaśnienie używanych znaków: 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 


