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Poprawka 63
György Hölvényi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do podziału środków 
program powinien w dalszym ciągu 
koncentrować się na zachowaniu 
równowagi geograficznej między 
państwami członkowskimi. 
Rozporządzenie powinno odnosić się 
przynajmniej do równowagi 
geograficznej, która może zostać 
doprecyzowana w wieloletnich 
programach prac.

Or. hu

Poprawka 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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. Do 
poprawy tej przyczynia się również 
stopniowe włączanie środków
środowiskowych i klimatycznych do 
innych dziedzin europejskiej polityki 
publicznej, np. polityki rolnej i 
energetycznej. 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.
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Poprawka 65
Luke Ming Flanagan

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. To 
jednak nie wystarczy. 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. en

Poprawka 66
Mireille D'Ornano

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 nie przyniosły 
osiągnięcia celów wyznaczonych w tej 
dziedzinie. 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
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Poprawka 67
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program działań na rzecz 
środowiska i klimatu (LIFE), ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr 1293/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady6 na lata 
2014–2020, jest najnowszym 
z wprowadzanej w ostatnich 25 latach serii 
programów UE wspierających realizację 
priorytetów prawodawstwa i polityki 
w dziedzinie środowiska i klimatu. Został 
on pozytywnie oceniony w ramach 
niedawnej oceny śródokresowej7, która 
wykazała, że program staje się coraz 
bardziej skuteczny, wydajny i adekwatny. 
Realizacja programu LIFE 2014–2020 
powinna być zatem kontynuowana 
z pewnymi modyfikacjami, które określono 
w przeglądzie śródokresowym oraz 
późniejszych ocenach. Należy również 
ustanowić Program działań na rzecz 
środowiska i klimatu LIFE („program”) na 
okres od 2021 r.

(2) Program działań na rzecz 
środowiska i klimatu (LIFE), ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr 1293/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady6 na lata 
2014–2020, jest najnowszym 
z wprowadzanej w ostatnich 25 latach serii 
programów UE wspierających realizację 
priorytetów prawodawstwa i polityki 
w dziedzinie środowiska i klimatu, z 
których wszystkie wykazywały wyraźne 
braki, jeżeli chodzi o zakres stosowania, 
poziom ambicji i realizację. Program ten 
został pozytywnie oceniony w ramach 
niedawnej oceny śródokresowej7, która 
wykazała, że program staje się coraz 
bardziej skuteczny, wydajny i adekwatny. 
Realizacja programu LIFE 2014–2020 
powinna być zatem kontynuowana 
z pewnymi modyfikacjami, które określono 
w przeglądzie śródokresowym oraz 
późniejszych ocenach. Należy również 
ustanowić Program działań na rzecz 
środowiska i klimatu LIFE („program”) na 
okres od 2021 r.

_________________ _________________

6 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia programu działań na rzecz 
środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. 
L 347 z 20.12.2013, s. 185).

6 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia programu działań na rzecz 
środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. 
L 347 z 20.12.2013, s. 185).

7 Sprawozdanie z oceny śródokresowej 
program działań na rzecz środowiska 
i klimatu (LIFE) (SWD(2017) 355 final).

7 Sprawozdanie z oceny śródokresowej 
program działań na rzecz środowiska 
i klimatu (LIFE) (SWD(2017) 355 final).

Or. en
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Poprawka 68
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program działań na rzecz 
środowiska i klimatu (LIFE), ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr 1293/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady6 na lata 
2014–2020, jest najnowszym 
z wprowadzanej w ostatnich 25 latach serii 
programów UE wspierających realizację 
priorytetów prawodawstwa i polityki 
w dziedzinie środowiska i klimatu. Został 
on pozytywnie oceniony w ramach 
niedawnej oceny śródokresowej7, która 
wykazała, że program staje się coraz 
bardziej skuteczny, wydajny i adekwatny. 
Realizacja programu LIFE 2014–2020 
powinna być zatem kontynuowana 
z pewnymi modyfikacjami, które określono 
w przeglądzie śródokresowym oraz 
późniejszych ocenach. Należy również 
ustanowić Program działań na rzecz 
środowiska i klimatu LIFE („program”) na 
okres od 2021 r.

(2) Program działań na rzecz 
środowiska i klimatu (LIFE), ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr 1293/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady6 na lata 
2014–2020, jest najnowszym 
z wprowadzanej w ostatnich 25 latach serii 
programów UE wspierających realizację 
priorytetów prawodawstwa i polityki 
w dziedzinie środowiska i klimatu. Został 
on pozytywnie oceniony w ramach 
niedawnej oceny śródokresowej7, która 
wykazała, że program jest wysoce 
racjonalny pod względem kosztów i staje 
się coraz bardziej skuteczny, wydajny 
i adekwatny. Realizacja programu LIFE 
2014–2020 powinna być zatem 
kontynuowana z pewnymi modyfikacjami, 
które określono w przeglądzie 
śródokresowym oraz późniejszych 
ocenach. Należy również ustanowić 
Program działań na rzecz środowiska 
i klimatu LIFE („program”) na okres 
od 2021 r.

_________________ _________________

6 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia programu działań na rzecz 
środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. 
L 347 z 20.12.2013, s. 185).

6 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia programu działań na rzecz 
środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. 
L 347 z 20.12.2013, s. 185).

7 Sprawozdanie z oceny śródokresowej 
program działań na rzecz środowiska 
i klimatu (LIFE) (SWD(2017) 355 final).

7 Sprawozdanie z oceny śródokresowej 
program działań na rzecz środowiska 
i klimatu (LIFE) (SWD(2017) 355 final).

Or. en
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Poprawka 69
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ze względu na swój charakter i 
zasoby, program LIFE nie jest w stanie 
rozwiązać wszystkich problemów 
związanych ze środowiskiem i klimatem. 
Jego celem powinno być raczej pełnienie 
funkcji katalizatora zmian w
opracowywaniu i wdrażaniu polityki przez 
uwzględnianie aspektu ochrony przyrody i 
różnorodności biologicznej w innych 
obszarach polityki UE i programach 
finansowania, przez dostarczanie i 
upowszechnianie rozwiązań i najlepszych 
praktyk umożliwiających osiągnięcie 
celów w zakresie ochrony środowiska i 
klimatu, a także przez promowanie 
innowacyjnych rozwiązań opartych na 
zasobach przyrody oraz rozwiązań w 
zakresie środowiska i zmiany klimatu na 
rzecz bezemisyjnego społeczeństwa 
europejskiego. W ramach tych działań 
program LIFE powinien wspierać 
wdrażanie bieżących i przyszłych 
ogólnych unijnych programów działań w 
zakresie środowiska, które mają zostać 
opracowane zgodnie z art. 192 ust. 3 
TFUE.

Or. en

Poprawka 70
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dążąc do osiągania celów Unii (3) Dążąc do osiągania celów Unii 
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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.

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. Problemem, na który wciąż 
Komisja musi zwrócić uwagę i który musi 
rozwiązać, są bardzo realne negatywne 
efekty środowiskowe, jakie będą skutkiem 
negocjowanych i finalizowanych obecnie 
umów handlowych, takich jak TTIP, 
CETA, Mercosur itp., w związku z 
nieuniknionym wzrostem światowego 
transportu towarów, jaki pociągną za sobą 
te umowy. Te potencjalne skutki muszą 
zostać przynajmniej w sposób niezależny 
zbadane i ujęte ilościowo, a następnie 
przeanalizowane w kontekście 
oczekiwanych korzyści wynikających z 
tych umów handlowych.

Or. en

Poprawka 71
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(3) Dążąc do osiągania celów Unii 
i celów końcowych określonych 
w przepisach, polityce, planach 
i zobowiązaniach międzynarodowych 
w zakresie środowiska, klimatu 
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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.

i powiązanych aspektów czystej energii 
program powinien przyczyniać się do 
przejścia w kierunku zrównoważonej, 
zasobo- i energooszczędnej, bezemisyjnej
i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 
o obiegu zamkniętym, do ochrony 
i poprawy jakości środowiska oraz stanu 
zdrowia i dobrostanu ludzi, a także do 
powstrzymania i odwrócenia procesu 
utraty różnorodności biologicznej, między 
innymi przez wsparcie ze strony sieci 
Natura 2000 oraz przeciwdziałanie 
degradacji ekosystemów i ich usług,
poprzez bezpośrednie interwencje albo 
działanie na rzecz włączania tych celów do 
innych polityk.

Or. en

Poprawka 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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, 
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 przy 
zachowaniu odpowiedniego zarządzania 
fauną i florą w Unii, poprzez bezpośrednie 
interwencje albo działanie na rzecz 
włączania tych celów do innych polityk.
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Poprawka 73
Mireille D'Ornano

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 ma na celu przyczynianie 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.

Or. fr

Poprawka 74
Younous Omarjee

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) 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, 
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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.

zasobooszczędnej, niskoemisyjnej 
i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 
o obiegu zamkniętym, do ochrony 
i poprawy stanu środowiska i zdrowia oraz 
zatrzymywania i odwrócenia procesu 
utraty różnorodności biologicznej poprzez 
bezpośrednie interwencje albo działanie na 
rzecz włączania tych celów do innych 
polityk.

Or. fr

Poprawka 75
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ze względu na swój charakter i 
zasoby program LIFE nie jest w stanie 
rozwiązać wszystkich problemów 
związanych ze środowiskiem i klimatem. 
Powinien on raczej skupiać się na 
problemach najpilniejszych i pełnić 
funkcję katalizatora w opracowywaniu i 
wdrażaniu polityki, przedstawiając i 
upowszechniając optymalne rozwiązania i 
praktyki służące osiągnięciu celów 
środowiskowych i klimatycznych oraz 
propagując innowacyjne technologie w 
dziedzinie ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianie klimatu. W tym 
celu program LIFE powinien wspierać 
wdrażanie ogólnego unijnego programu 
działań w zakresie środowiska.

Or. fr

Poprawka 76
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Od 1992 r. programy LIFE 
odgrywają zasadniczą rolę w zwiększaniu 
solidarności i współodpowiedzialności w 
obszarze ochrony wspólnego dobra Unii, 
jakim są środowisko i klimat. Zasoby 
środowiska naturalnego w Unii są 
nierównomiernie rozmieszczone, ale 
związane z nimi korzyści dotyczą całej 
Unii i są odczuwane na całym jej 
terytorium. Spoczywający na Unii 
obowiązek ochrony tych zasobów wymaga 
spójnego stosowania zasad solidarności 
i współodpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 77
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Powodzenie projektów 
zintegrowanych zależy od ścisłej 
współpracy między organami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi oraz 
podmiotami niepaństwowymi 
zainteresowanymi celami programu 
LIFE. Należy zatem przestrzegać zasad 
przejrzystości i podawania do publicznej 
wiadomości decyzji dotyczących 
opracowywania, wdrażania, oceny i 
monitorowania projektów.

Or. fr

Poprawka 78
Younous Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Unia jest stroną konwencji 
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ 
(EKG ONZ) o dostępie do informacji, 
udziale społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska 
(„konwencja z Aarhus”). Należy zatem 
wspierać prace organizacji 
pozarządowych i sieci podmiotów 
nienastawionych na zysk, które działają 
na rzecz celów leżących we wspólnym 
interesie Unii, gdyż wspierają one 
skutecznie cele konwencji z Aarhus, 
występując w sprawach niepokojących 
obywateli Unii i broniąc ich punktu 
widzenia w procesie tworzenia polityki i 
wspierania jej realizacji, w uczulaniu na 
problemy i w politycznym reagowaniu na 
sprawy dotyczące środowiska i klimatu. 
Program LIFE powinien wspierać liczne i 
różnorodne organizacje pozarządowe oraz
sieci podmiotów nienastawionych na zysk, 
które działają na rzecz celów leżących we 
wspólnym interesie Unii, głównie w 
dziedzinie środowiska lub 
przeciwdziałania zmianie klimatu, dzięki 
przyznawaniu dotacji operacyjnych w 
drodze konkursów i z zachowaniem zasad 
przejrzystości, aby pomóc tym 
organizacjom i sieciom bardziej 
efektywnie uczestniczyć w polityce Unii, 
wspierać i doskonalić osiąganie i 
przestrzeganie unijnych celów 
dotyczących środowiska i klimatu, a także 
zwiększać potencjał tych organizacji i 
sieci, by stały się bardziej skutecznymi 
partnerami.

Or. fr

Poprawka 79
Benedek Jávor



PE629.443v01-00 14/117 AM\1166178PL.docx

PL

w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia z zaangażowaniem kształtuje 
swoją kompleksową odpowiedź na cele 
zrównoważonego rozwoju agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
w których uwidoczniono nierozerwalny 
związek między zarządzaniem zasobami 
naturalnymi w celu zapewnienia ich 
długoterminowej dostępności, usługami 
ekosystemowymi i ich związkiem z ze 
zdrowiem ludzi, a zrównoważonym 
wzrostem sprzyjającym włączeniu 
społecznemu. W tym duchu program 
powinien wnieść istotny wkład zarówno 
w rozwój gospodarczy, jak i w spójność 
społeczną.

(4) Unia z zaangażowaniem kształtuje 
swoją kompleksową odpowiedź na cele 
zrównoważonego rozwoju agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
w których uwidoczniono nierozerwalny 
związek między zarządzaniem zasobami 
naturalnymi w celu zapewnienia ich 
długoterminowej dostępności, usługami 
ekosystemowymi i ich związkiem z ze 
zdrowiem ludzi, a zrównoważonym 
rozwojem sprzyjającym włączeniu 
społecznemu. W tym duchu program 
powinien zapewniać wyższy poziom 
solidarności i odpowiedzialności oraz
wnieść istotny wkład zarówno w rozwój 
gospodarczy, jak i w spójność społeczną.

Or. en

Poprawka 80
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Aby promować zrównoważony 
rozwój, wymogi ochrony środowiska i 
klimatu powinny być uwzględniane przy 
określaniu i wdrażaniu wszystkich 
strategii politycznych i działań Unii. 
Należy zatem wspierać synergię i 
komplementarność z innymi unijnymi 
programami finansowania, między innymi 
przez ułatwianie finansowania działań, 
które uzupełniają strategiczne projekty 
zintegrowane i strategiczne projekty 
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ochrony przyrody, a także wspierają 
absorpcję i powielanie rozwiązań 
opracowanych w ramach programu. W 
celu wyeliminowania ryzyka podwójnego 
finansowania niezbędna jest koordynacja. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
podjąć kroki w celu uniknięcia tworzenia 
dodatkowych obciążeń administracyjnych 
dla beneficjentów projektów, 
wynikających ze zobowiązań 
sprawozdawczych w zakresie różnych 
instrumentów finansowych, oraz 
nakładania się tych zobowiązań.

Or. en

Poprawka 81
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 realizacji 
zobowiązań międzynarodowych 
związanych z celami ogólnymi i celami 
końcowymi prawodawstwa, strategii i
planów Unii w zakresie środowiska, 
klimatu i stosownych aspektów czystej 
energii, w szczególności agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ8

oraz określonych w niej celów 
zrównoważonego rozwoju, Konwencji 
o różnorodności biologicznej9,
porozumienia paryskiego przyjętego na 
podstawie Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu10

(„porozumienie klimatyczne z Paryża”), 
Konwencji EKG ONZ o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska („konwencja z Aarhus”), 
Konwencji w sprawie transgranicznego 
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zanieczyszczania powietrza na dalekie 
odległości, a także konwencji bazylejskiej, 
rotterdamskiej i sztokholmskiej ONZ.

_________________ _________________

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

Poprawka 82
Luke Ming Flanagan

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, 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”). W tym celu należy 
przeprowadzić kompleksowe, niezależne 
badania dotyczące wpływu 
„szczelinowania” na środowisko, aby 
ocenić, czy w świetle negatywnych 
skutków jest to realna możliwość w 
ramach porozumienia paryskiego.
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_________________ _________________

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

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).

Or. en

Poprawka 83
Younous Omarjee

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, klimatu 
i stosownych aspektów czystej energii, 
w szczególności agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ8, 
Konwencji o różnorodności biologicznej9,
porozumienia paryskiego przyjętego na 
podstawie Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu10

(„porozumienie klimatyczne z Paryża”), 
bazylejskiej, rotterdamskiej i 
sztokholmskiej konwencji ONZ, dyrektyw 
REACH i Seveso III oraz Konwencji w 
sprawie transgranicznego 
zanieczyszczania powietrza na dalekie 
odległości.

_________________ _________________

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

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.
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9 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 Decyzja Rady z dnia 25 października 
1993 r. dotycząca zawarcia Konwencji o 
różnorodności biologicznej (Dz.U. L 309 z 
13.12.1993, s. 1).

Or. fr

Poprawka 84
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 przyrody oraz powiązanych 
strategii16 ,17 ,18 ,19 ,20.

(6) Szczególne znaczenie dla 
osiągnięcia nadrzędnych celów ma pełne
wdrożenie obecnego i przyszłego 
programu działań w zakresie 
środowiska10a, obejmujące wszystkie 
zagadnienia w ramach obszarów 
priorytetowych, jak również wdrożenie 
pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu 
zamkniętym11, ram polityki klimatyczno-
energetycznej do roku 203012 ,13 ,14, unijnej 
strategii ochrony różnorodności 
biologicznej14a, dyrektywy ptasiej14b i 
dyrektywy siedliskowej14c oraz związanego 
z nimi planu działania na rzecz przyrody15, 
a także innych unijnych przepisów 
dotyczących ochrony przyrody oraz 
powiązanych strategii16 ,17 ,18 ,19 ,20.

_________________ _________________

10a Decyzja Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 
2013 r. w sprawie ogólnego unijnego 
programu działań w zakresie środowiska 
do 2020 r. „Dobra jakość życia z 
uwzględnieniem ograniczeń naszej 
planety” (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 
171).

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, 

12 Ramy polityki klimatyczno-
energetycznej do roku 2030, 



AM\1166178PL.docx 19/117 PE629.443v01-00

PL

COM(2014)15 z 22.1.2014. 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.

14a Nasze ubezpieczenie na życie i nasz 
kapitał naturalny – unijna strategia 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r., COM(2011) 0244 wersja 
ostateczna. 

14b Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa.

14c Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 roku w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory.

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.

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.

Or. en

Poprawka 85
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Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 przyrody15 oraz 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, 20 a.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final z 2.12.2015. 11 COM(2015)0614 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)0015 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)0216
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)0860
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)0198
z 27.4.2017.

16 Program „Czyste powietrze dla Europy”, 
COM(2013)918.

16 Program „Czyste powietrze dla Europy”, 
COM(2013)0918.

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)0231.

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 

20 Plan działania dotyczący infrastruktury 
paliw alternatywnych przyjęty na 
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podstawie art. 10 ust. 6 dyrektywy 
2014/94/UE z 8.11.2017.

podstawie art. 10 ust. 6 dyrektywy 
2014/94/UE z 8.11.2017.

20a Rozporządzenie (UE) w sprawie 
minimalnych wymogów dotyczących 
ponownego wykorzystania wody.

Or. fr

Poprawka 86
Younous Omarjee

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 przyrody15 oraz 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, a także rozporządzenia 
REACH i przepisów dotyczących 
pestycydów i produktów biobójczych.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final z 2.12.2015. 11 COM(2015)0614 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)0015 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)0216
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)0860
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)0198
z 27.4.2017.

16 Program „Czyste powietrze dla Europy”, 
COM(2013)918.

16 Program „Czyste powietrze dla Europy”, 
COM(2013)0918.

17 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 17 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
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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).

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)0231.

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.

Or. fr

Poprawka 87
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Unia Europejska przywiązuje dużą 
wagę do długoterminowej trwałości 
wyników projektów LIFE, a tym samym 
zdolności do ich zabezpieczenia i 
utrzymania po realizacji projektu, między 
innymi poprzez kontynuację, powielanie 
lub transfer. Oznacza to szczególne 
wymagania dla wnioskodawców, jak 
również konieczność zapewnienia 
gwarancji na poziomie UE w celu 
zagwarantowania, że inne projekty 
finansowane przez UE nie będą 
podważały wyników realizowanych 
projektów LIFE.

Or. en

Poprawka 88
Benedek Jávor
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w imieniu grupy Verts/ALE

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) Spełnienie zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia 
klimatycznego z Paryża oraz wzmożenie 
wysiłków Unii na rzecz osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju wymagają 
przekształcenia Unii w energo- i 
zasobooszczędne, bezemisyjne 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 przygotowania i 
wdrożenia unijnej strategii dekarbonizacji 
na okres do połowy bieżącego stulecia i
później. Wiele z tych środków przyniesie 
znaczące korzyści dla zdrowia i
dobrostanu obywateli UE. 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 89
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Do spełnienia zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia 

(7) Do spełnienia zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia 
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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.

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, a także działań 
służących ograniczaniu i eliminowaniu 
wydobycia, wykorzystania i dotowania 
paliw kopalnych, oraz udziału w realizacji 
ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do 2030 r. i zintegrowanych krajowych 
planów w zakresie energii i klimatu państw 
członkowskich, a także 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 i 
łagodzenia jej w celu zmniejszenia 
podatności na niekorzystne skutki zmian 
klimatycznych.

Or. fr

Poprawka 90
Mireille D'Ornano

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 

(7) Do spełnienia zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia 
klimatycznego z Paryża konieczna jest 
transformacja Unii w energooszczędne, 
niskoemisyjne i odporne na zmianę klimatu 
społeczeństwo. Daleko nam do 
zakończenia tej transformacji, o czym 
świadczy zwłaszcza wzrost emisji 
dwutlenku węgla w całej Unii w latach 
2016 i 2017. Wymaga to podejmowania 
działań ze szczególnym uwzględnieniem 
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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.

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. fr

Poprawka 91
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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

(7) Do spełnienia zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia 
klimatycznego z Paryża konieczna jest 
transformacja Unii w energooszczędne, 
niskoemisyjne i odporne na zmianę klimatu 
społeczeństwo oparte na gospodarce o 
obiegu zamkniętym i energii ze źródeł 
odnawialnych. To z kolei wymaga 
podejmowania działań ze szczególnym 
uwzględnieniem sektorów, które 
w największym stopniu przyczyniają się do 
obecnych poziomów emisji gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń, udziału 
w realizacji celów Unii Europejskiej na 
rok 2030, uzgodnionych w ramach 
prawodawstwa klimatyczno-
energetycznego oraz zintegrowanych 
krajowych planów państw członkowskich
w zakresie energii i klimatu, a także 
przygotowań do unijnej strategii 
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przystosowania się do zmiany klimatu 
w celu zmniejszenia podatności na 
niekorzystne skutki zmian klimatycznych.

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 92
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 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 wysoce efektywny 
energetycznie system energetyczny oparty 
w pełni na źródłach odnawialnych 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 wysoce 
efektywny energetycznie system 
energetyczny oparty w pełni na źródłach 
odnawialnych, 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 zmniejszy koszty, 
szczególnie w przypadku poprawy 
efektywności energetycznej, oraz
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 
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pochodzące z programu „Horyzont 
Europa” i jego poprzedników.

Or. en

Poprawka 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

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 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 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. Program powinien obejmować 
wszystkie sektory zaangażowane w 
przejście na czystą energię, takie jak 
produkcja energii elektrycznej, budynki, 
przemysł, transport i rolnictwo. 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. en

Poprawka 94
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Luke Ming Flanagan

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 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, w tym 
dzięki produkcji i konsumpcji krajowej,
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” i obejmujące wspomnianą wyżej 
krajową produkcję energii słonecznej, 
wiatrowej itp. – 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. en

Poprawka 95
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ocenach skutków prawodawstwa 
dotyczącego czystej energii szacuje się, że 

(9) W ocenach skutków prawodawstwa 
dotyczącego czystej energii szacuje się, że 
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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.

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 „Energia ze źródeł 
odnawialnych, efektywność energetyczna i 
społeczności zrównoważone 
energetycznie” jest budowanie zdolności 
w zakresie tworzenia i agregacji projektów, 
a zatem również pomoc w absorpcji
środków z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w celu 
stymulowania inwestycji w energię ze 
źródeł odnawialnych i efektywność 
energetyczną, z wykorzystaniem 
instrumentów finansowych przewidzianych 
w ramach Funduszu InvestEU.

Or. en

Poprawka 96
Luke Ming Flanagan

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 

(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), gdzie
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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.

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 stymulowania inwestycji w czystą 
energię z wykorzystaniem instrumentów 
finansowych przewidzianych w ramach 
Funduszu InvestEU.

Or. en

Poprawka 97
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Program LIFE dysponuje dużym 
potencjałem, jeżeli chodzi o wspieranie 
projektów pilotażowych i 
demonstracyjnych w zakresie 
ekoinnowacji i rozwiązań opartych na 
środowisku naturalnym, które 
wprowadzają naturę oraz naturalne 
elementy i procesy, a także krajobrazy 
lądowe i morskie na obszary miejskie, 
generując jednocześnie korzyści społeczne 
i gospodarcze. W związku z tym kluczowe 
znaczenie ma spójność z programami w 
zakresie badań naukowych i innowacji, w 
tym z programem „Horyzont Europa”, 
oraz ułatwianie wysokiego poziomu 
absorpcji krajowych ram finansowych, 
które umożliwiają ochronę przyrody, 
rozwój zielonej infrastruktury, 
zrównoważone użytkowanie gruntów, a 
także rozwiązania z zakresu rolnictwa, 
leśnictwa, gospodarowania glebami i 
gospodarki wodnej.
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Or. en

Poprawka 98
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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.

(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 w zakresie środowiska, 
klimatu i czystej energii oraz polityki 
dekarbonizacji, m.in. poprzez 
wykorzystywanie i stosowanie wyników 
badań i innowacji pochodzących z
programu „Horyzont Europa”, między 
innymi w takich obszarach jak 
zintegrowana urbanistyka i 
transdyscyplinarna architektura 
krajobrazu, oraz pomagać we 
wprowadzaniu ich na większą skalę tam, 
gdzie mogą one pomóc rozwiązać 
problemy związane ze środowiskiem, 
klimatem, zrównoważoną konsumpcją i
produkcją, bezpieczeństwem 
żywnościowym 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
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Poprawka 99
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
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 oraz cele 
dotyczące różnorodności biologicznej do 
innych polityk. Program powinien zatem 
działać jako katalizator, aby sprostać 
wyzwaniom horyzontalnym i systemowym, 
zaradzić podstawowym przyczynom 
niedociągnięć we wdrażaniu, które 
zidentyfikowano w przeglądzie wdrażania 
polityki ochrony środowiska, oraz 
osiągnąć wymagane postępy poprzez 
budowanie potencjału, opracowywanie, 
testowanie i powielanie nowych podejść; 
wspieranie spójnego tworzenia polityki, 
monitorowania i przeglądu, dobrych 
rządów, podnoszenia świadomości i 
większego zaangażowania 
zainteresowanych stron, w tym władz 
regionalnych i lokalnych, organizacji 
pozarządowych, środowisk badawczych i 
biznesu; uruchamianie inwestycji 
w ramach wszystkich unijnych programów 
inwestycyjnych lub innych źródeł 
finansowania oraz wspieranie działań 
mających na celu pokonywanie różnych 
przeszkód w skutecznym wdrożeniu 
istniejącego prawodawstwa z zakresu 
ochrony środowiska.

_________________ _________________

21 Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 

21 Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
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Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów następujące 
sprawozdania: 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).

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów następujące 
sprawozdania: 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 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 
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; 
promowanie większej świadomości i 
komunikacji; rozwijanie 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.



PE629.443v01-00 34/117 AM\1166178PL.docx

PL

_________________ _________________

21 Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów następujące 
sprawozdania: 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 Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów następujące 
sprawozdania: 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 101
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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/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 

(13) Zatrzymanie i odwrócenie procesu 
utraty różnorodności biologicznej oraz 
degradacji kapitału naturalnego i usług 
ekosystemowych, także w ekosystemach 
morskich i słodkowodnych, 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, 
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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.

w tym zintegrowanych podejść do 
realizacji ram działań priorytetowych 
przygotowanych na podstawie dyrektywy 
92/43/EWG.
Unia i państwa członkowskie powinny 
systematycznie śledzić swoje wydatki 
związane z różnorodnością biologiczną w 
ramach wszystkich instrumentów 
finansowych, zarówno ex ante, jak i ex 
post, łącząc podejścia odgórne i oddolne, 
między innymi w celu wypełnienia 
obowiązków sprawozdawczych 
wynikających z Konwencji o 
różnorodności biologicznej. Należy 
również spełnić wymogi dotyczące 
śledzenia wydatków określone w innych 
przepisach Unii.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

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 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 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 102
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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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/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.

(13) Zatrzymanie i odwrócenie procesu 
utraty różnorodności biologicznej, także 
w ekosystemach morskich, podobnie jak 
odpowiednie zarządzanie fauną i florą, 
zwłaszcza niektórymi gatunkami 
występującymi w nadmiarze, np. dużymi 
drapieżnikami, 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)0244 final.

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 25 Rozporządzenie Parlamentu 
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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).

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. fr

Poprawka 103
Luke Ming Flanagan

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/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 

(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/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 dotyczących małych 
przedsiębiorstw 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 
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przepisach Unii. określone w innych przepisach Unii.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

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 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 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 104
Mireille D'Ornano

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 

(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 



AM\1166178PL.docx 39/117 PE629.443v01-00

PL

Europejski Fundusz Morski i Rybacki] 
mogą znacząco przyczynić się do 
zaspokojenia tych potrzeb. Program może 
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.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki],
mogą znacząco przyczynić się do 
zaspokojenia tych potrzeb. Program może 
przyczynić się do 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.

Or. fr

Poprawka 105
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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. 

(14) Z niedawnych ocen i przeglądów, 
w tym przeglądu śródokresowego 
europejskiej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej do 2020 r. 
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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 
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.

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, przy 
poszanowaniu określonych przez Unię 
celów polityki sektorowej i kryteriów 
kwalifikowalności poszczególnych 
funduszy oraz przy zapewnieniu 
komplementarności finansowania. 
Program może 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, 
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jeżeli spełnione są kryteria 
kwalifikowalności określone w 
rozporządzeniu (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR] 
uzupełnione krajowymi planami 
strategicznymi dotyczącymi WPR.

Or. fr

Poprawka 106
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
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. 

(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, Fundusz Rolniczy Gwarancji, 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejski Fundusz Morski i Rybacki] 
mogą znacząco przyczynić się do 
zaspokojenia tych potrzeb, pod 
warunkiem, że wszystkie te instrumenty 
finansowania będą wyposażone w 
odpowiednie zabezpieczenia 
zrównoważonego rozwoju i odpowiednio 
uwzględnią czynniki powodujące 
degradację środowiska i zmianę klimatu.
Program może przyczynić się do poprawy 
skuteczności takiego uwzględniania 
kwestii środowiska w innych politykach 
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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.

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 Funduszu 
Rolniczego Gwarancji, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w celu pozyskania 
wsparcia dla działań uzupełniających 
strategiczne projekty ochrony przyrody 
określone w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 107
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W najbardziej oddalonych 
regionach UE występuje znaczna część 
światowej różnorodności biologicznej 
(znajduje się w nich około 20 % lagun i 
raf koralowych świata) i są one bardziej 
niż pozostałe regiony europejskie 
zagrożone katastrofalnymi i 
nieodwracalnymi skutkami globalnego 
ocieplenia i utraty różnorodności 
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biologicznej. Należy zatem przyznać 
specjalny budżet minimalny najbardziej 
oddalonym regionom, zwłaszcza regionom 
francuskim, które Unia niesprawiedliwie 
wyłączyła z zakresu dyrektywy ptasiej i 
dyrektywy siedliskowej, dlatego nie są one 
objęte wiążącymi ramami regulacyjnymi 
dotyczącymi ochrony gatunków i siedlisk i 
nie otrzymują funduszy z programu 
Natura 2000, chociaż wszystkie są 
globalnymi centrami bioróżnorodności, a 
niektóre wpisano – lub mają być wkrótce 
wpisane – na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Francuskie regiony 
najbardziej oddalone szczególnie 
dyskryminująco potraktowano przy 
podziale poszczególnych europejskich 
funduszy służących ochronie i 
finansowaniu ochrony różnorodności 
biologicznej na tych terytoriach. W 
związku z tym co najmniej 2 % środków z 
programu LIFE należy przeznaczyć dla 
regionów najbardziej oddalonych, aby 
chronić ich ogromną różnorodność 
biologiczną, a co najmniej 1 % tych 
środków – dla francuskich regionów 
najbardziej oddalonych, aby 
zrekompensować im utracone lata.

Or. fr

Poprawka 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 

(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 
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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 
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.

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. 
Działanie przygotowawcze BEST przyjęte 
w 2011 r. oraz zrealizowane następnie 
programy BEST 2.0 i BEST RUP
pomogły w podnoszeniu świadomości co 
do ekologicznego znaczenia regionów 
najbardziej oddalonych oraz krajów 
i terytoriów zamorskich i ich kluczowej 
roli, jeśli chodzi o zachowanie światowej 
różnorodności biologicznej. Dzięki 
udzielonemu wsparciu zrealizowano 90 
projektów, które pozwoliły Unii 
bezpośrednio wesprzeć podmioty lokalne. 
80 % europejskiej różnorodności 
biologicznej występuje na obszarach 
zamorskich, a w ocenie skutków 
przeprowadzonej przez Komisję 
oszacowano zapotrzebowanie na 
finansowe wsparcie działań w terenie na 
tych obszarach na 8 mln EUR rocznie. 
W deklaracjach ministerialnych w 2017 
i 2018 r. kraje i terytoria zamorskie 
wyraziły uznanie dla tego systemu małych 
dotacji na rzecz różnorodności 
biologicznej. Należy zatem włączyć do
programu inicjatywę BEST, w tym 
zwiększanie potencjału i wykorzystywanie 
działań finansowanych w regionach 
najbardziej oddalonych oraz w krajach 
i terytoriach zamorskich.

Or. fr

Poprawka 109
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Dobrowolny program usług 
w zakresie różnorodności biologicznej 

(15) Dobrowolny program usług w 
zakresie różnorodności biologicznej i 
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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 
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.

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; w 
zbyt małym, zaledwie marginalnym 
stopniu przyczynił się on do ochrony 
bioróżnorodności. Daleko mu do 
zaspokojenia potrzeb w walce z utratą 
bioróżnorodności w tych regionach. 
Należałoby go zatem utrwalić przez 
włączenie go do programu LIFE i 
zwiększenie jego budżetu. Nie zastępuje 
on jednak innych środków przyznawanych 
regionom najbardziej oddalonym z 
programu LIFE.

Or. fr

Poprawka 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Jak we wszystkich dostępnych 
funduszach Unii, również w programie 
LIFE należy uwzględnić wyspowy 
charakter danych obszarów, niezależnie 
od ich przynależności do terytoriów 
zamorskich Unii, oraz problemy, jakie 
mogą stąd wynikać. Różne badania 
wykazują, że zmiana klimatu będzie 
szczególnie odczuwana na obszarach 
wyspowych, przede wszystkim z powodu 
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podnoszenia się poziomu mórz i oceanów, 
a ponadto, podobnie jak w basenie Morza 
Śródziemnego, oprócz podnoszenia się 
poziomu wód wystąpi także problem 
zakwaszenia wód morskich w wyniku 
wychwytywania węgla atmosferycznego.

Or. es

Poprawka 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) W lecie 2018 r. wystąpiły w basenie 
Morza Śródziemnego ekstremalne 
zjawiska pogodowe przypominające burze 
tropikalne. Wywołane przez nie szkody są 
niezwykle poważne i obejmują również 
ofiary śmiertelne. Na fakty te należy 
spojrzeć bardziej całościowo w unijnej 
strategii przystosowania się do zmiany 
klimatu, a nie tylko umożliwiać 
przyznanie środków nadzwyczajnych na 
wypadek klęsk żywiołowych.

Or. es

Poprawka 112
Mireille D'Ornano

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 

(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 
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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.

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 zwiększenia odsetka odpadów 
tworzyw sztucznych poddawanych 
recyklingowi oraz w celu rozwiązania 
w szczególności problemu odpadów 
morskich, gdyż jest to obecnie jeden z 
najbardziej palących problemów 
ekologicznych.

Or. fr

Poprawka 113
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(16) Propagowanie zasobooszczędnej 
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 zasobooszczędnej gospodarki 
o obiegu zamkniętym dzięki wsparciu 
finansowemu skierowanemu do różnych 
podmiotów (przedsiębiorstw, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, organów 
publicznych i konsumentów), 
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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.

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 w zakresie 
hierarchii postępowania z odpadami, 
zrównoważonego 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 i słodkowodnych.

Or. en

Poprawka 114
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Wysoki poziom ochrony 
środowiska ma zasadnicze znaczenie dla 
zdrowia i dobrostanu obywateli UE. 
Program powinien wspierać cel Unii, 
jakim jest produkcja i stosowanie 
chemikaliów w sposób prowadzący do 
minimalizacji istotnych negatywnych 
skutków dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska oraz opracowanie unijnej 
strategii na rzecz środowiska wolnego od 
toksyn. Program powinien wspierać 
również działania ułatwiające wdrożenie 
dyrektywy Parlamentu i Rady 
2002/49/WE (dyrektywy w sprawie 
hałasu) w celu osiągnięcia takich 
poziomów hałasu, które nie powodują 
poważnych negatywnych skutków ani nie 
stanowią zagrożenia dla zdrowia 
człowieka.
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Or. en

Poprawka 115
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová, Damiano 
Zoffoli

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 
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 Rady (UE) 
2016/228426 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.

(17) Długoterminowym celem Unii 
w zakresie polityki dotyczącej powietrza 
jest osiągnięcie takich poziomów jakości 
powietrza, które nie powodują poważnych 
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 Rady (UE) 
2016/228426 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 
gospodarki europejskiej poprzez 
stopniowe zastępowanie – w miarę 
możliwości technicznych – infrastruktury 
energetycznej opartej na źródłach 
kopalnych infrastrukturą opartą na 
odnawialnych źródłach energii.

_________________ _________________



PE629.443v01-00 50/117 AM\1166178PL.docx

PL

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. en

Poprawka 116
Mireille D'Ornano

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 
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 Rady (UE) 
2016/228426 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.

(17) Długoterminowym celem Unii 
w zakresie polityki dotyczącej powietrza 
jest osiągnięcie takich poziomów jakości 
powietrza, które nie powodują poważnych 
negatywnych skutków oraz zagrożeń dla 
zdrowia człowieka. Świadomość społeczna 
na temat zanieczyszczenia powietrza jest 
wysoka, a obywatele oczekują od władz 
podjęcia działań, tymczasem badania 
prowadzone w dużych aglomeracjach 
wykazują często, że poziom 
zanieczyszczenia powietrza nie zmienia 
się, a nawet rośnie. W dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/228426 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.
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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. fr

Poprawka 117
Younous Omarjee

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 
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 Rady (UE) 
2016/228426 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.

(17) Długoterminowym celem Unii 
w zakresie polityki dotyczącej powietrza 
jest osiągnięcie takich poziomów jakości 
powietrza, które nie powodują poważnych 
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 Rady (UE) 
2016/228426 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. W programie powinno 
się finansować priorytetowo środki 
pozwalające jednocześnie walczyć ze 
zmianą klimatu i poprawiać jakość 
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powietrza.

_________________ _________________

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. fr

Poprawka 118
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
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 Rady (UE) 
2016/228426 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.

(17) Długoterminowym celem Unii 
w zakresie polityki dotyczącej powietrza 
jest osiągnięcie takich poziomów jakości 
powietrza, które nie powodują poważnych 
negatywnych skutków oraz zagrożeń dla 
zdrowia człowieka, środowiska i 
różnorodności biologicznej. Świadomość 
społeczna na temat zanieczyszczenia 
powietrza jest wysoka, a obywatele 
oczekują od władz podjęcia działań. 
W dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/228426 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 
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i ponadnarodowym.

_________________ _________________

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. en

Poprawka 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová

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 tym samym 
perspektywę długoterminową.

Or. en

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 120
Luke Ming Flanagan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W dyrektywie 2000/60/WE 
ustanowiono ramy ochrony unijnych wód 
powierzchniowych, wód przybrzeżnych, 
wód przejściowych i wód podziemnych. 
Cele tej dyrektywy wspiera plan ochrony 
zasobów wodnych27 Europy, w którym 
nawołuje się do skuteczniejszej realizacji 
oraz szerszego włączania celów polityki 
wodnej do innych obszarów polityki. 
W związku z tym program powinien 
wspierać projekty, które przyczyniają się 
do skutecznego wdrożenia dyrektywy 
2000/60/WE oraz innych unijnych 
przepisów dotyczących wody 
sprzyjających osiąganiu dobrego stanu wód 
w Unii poprzez stosowanie, 
opracowywanie i powielanie najlepszych 
praktyk, jak również poprzez uruchamianie 
działań uzupełniających w ramach innych 
programów UE lub źródeł finansowania.

(18) W dyrektywie 2000/60/WE 
ustanowiono ramy ochrony unijnych wód 
powierzchniowych, wód przybrzeżnych, 
wód przejściowych i wód podziemnych. W 
związku z tym konieczne jest 
przeprowadzenie kompleksowej i 
niezależnej analizy w celu określenia 
wpływu „szczelinowania” na takie wody 
przy wydobywaniu ropy. Cele tej 
dyrektywy wspiera plan ochrony zasobów 
wodnych27 Europy, w którym nawołuje się 
do skuteczniejszej realizacji oraz szerszego 
włączania celów polityki wodnej do innych 
obszarów polityki. W związku z tym 
program powinien wspierać projekty, które 
przyczyniają się do skutecznego wdrożenia 
dyrektywy 2000/60/WE oraz innych 
unijnych przepisów dotyczących wody 
sprzyjających osiąganiu dobrego stanu wód 
w Unii poprzez stosowanie, 
opracowywanie i powielanie najlepszych 
praktyk, jak również poprzez uruchamianie 
działań uzupełniających w ramach innych 
programów UE lub źródeł finansowania.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Poprawka 121
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W dyrektywie 2000/60/WE 
ustanowiono ramy ochrony unijnych wód 

(18) W dyrektywie 2000/60/WE 
ustanowiono ramy ochrony unijnych wód 
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powierzchniowych, wód przybrzeżnych, 
wód przejściowych i wód podziemnych. 
Cele tej dyrektywy wspiera plan ochrony 
zasobów wodnych27 Europy, w którym 
nawołuje się do skuteczniejszej realizacji 
oraz szerszego włączania celów polityki 
wodnej do innych obszarów polityki. 
W związku z tym program powinien 
wspierać projekty, które przyczyniają się 
do skutecznego wdrożenia dyrektywy 
2000/60/WE oraz innych unijnych 
przepisów dotyczących wody 
sprzyjających osiąganiu dobrego stanu wód 
w Unii poprzez stosowanie, 
opracowywanie i powielanie najlepszych 
praktyk, jak również poprzez uruchamianie 
działań uzupełniających w ramach innych 
programów UE lub źródeł finansowania.

powierzchniowych, wód przybrzeżnych, 
wód przejściowych i wód podziemnych. 
Cele tej dyrektywy wspiera plan ochrony 
zasobów wodnych27 Europy, w którym 
nawołuje się do skuteczniejszej realizacji 
oraz szerszego włączania celów polityki 
wodnej do innych obszarów polityki. 
W związku z tym program powinien 
wspierać projekty, które zwiększają 
integralność zasobów wodnych i 
przyczyniają się do skutecznego wdrożenia 
dyrektywy 2000/60/WE oraz innych 
unijnych przepisów dotyczących wody 
sprzyjających osiąganiu dobrego stanu wód 
w Unii poprzez stosowanie, 
opracowywanie i powielanie najlepszych 
praktyk, jak również poprzez uruchamianie 
działań uzupełniających w ramach innych 
programów UE lub źródeł finansowania.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Poprawka 122
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Wspólna polityka rolna odgrywa 
decydującą rolę w osiąganiu unijnych 
celów w zakresie środowiska, 
różnorodności biologicznej, klimatu i 
zrównoważonego rozwoju. Mimo 
zdecydowanych apeli ze strony głównych 
zainteresowanych stron, w tym platformy 
REFIT, Komisja Europejska nie 
przeprowadziła oceny systemowej, czyli 
tzw. oceny adekwatności WPR. Niemniej z 
niedawnej analizy opartej na 
dowodach28a, przeprowadzonej zgodnie z 
opracowanymi przez Komisję Europejską 
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przepisami dotyczącymi lepszego 
stanowienia prawa, wynika wyraźnie, że 
aspekty środowiskowe WPR nie wystarczą 
do powstrzymania utraty różnorodności 
biologicznej i degradacji środowiska. 
WPR nie realizuje także w wystarczającym 
stopniu celów zrównoważonego rozwoju. 
W obecnej formie WPR nie zapewni 
odpowiednich usług ekosystemowych w 
UE i nie sprosta wyzwaniom związanym 
ze zmianą klimatu.
Synergia z WPR ma zadbać o to, by WPR, 
po przeprowadzeniu kompleksowej 
reformy, lepiej odpowiadała aktualnym 
wyzwaniom, by odsunięto zasoby od 
płatności bezpośrednich, które nie są ani 
skuteczne, ani uzasadnione, oraz by lepiej 
wynagradzano rolników, którzy 
zobowiązują się do zrównoważonych 
praktyk rolnych i aktywnie przyczyniają 
się do realizacji celów w zakresie 
różnorodności biologicznej i środowiska, 
między innymi poprzez zarządzanie 
obszarami Natura 2000, systemy 
ekologiczne i rolnictwo ekologiczne.

_________________

28a G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer i Y. Zinngrebe (2017). „Is the CAP 
Fit for purpose? An evidence-based 
fitness check assessment” („Czy WPR 
spełnia swoje zadanie? Ocena 
adekwatności oparta na dowodach”) 
Lipsk, German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig.

Or. en

Poprawka 123
Benedek Jávor
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Obecny stan ochrony obszarów 
Natura 2000 na gruntach rolnych jest 
bardzo niski, co świadczy o tym, że 
obszary te nadal wymagają ochrony.

Obecne płatności w ramach WPR dla 
obszarów Natura 2000 są najbardziej 
skuteczną metodą zachowania 
różnorodności biologicznej na obszarach 
rolnych28a. Takie płatności są jednak 
niewystarczające i nie przedstawiają 
wysokiej wartości dla społeczeństwa. Aby 
zachęcić do ochrony środowiska na tych 
obszarach, należy zatem zwiększyć 
płatności w ramach WPR dla obszarów 
Natura 2000.

_________________

28a G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer i Y. Zinngrebe (2017). „Is the CAP 
Fit for purpose? An evidence-based 
fitness check assessment” („Czy WPR 
spełnia swoje zadanie? Ocena 
adekwatności oparta na dowodach”) 
Lipsk, German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig. 

Or. en

Poprawka 124
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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, różnorodności 
biologicznej, zmiany klimatu oraz
przejścia na społeczeństwo bezemisyjne
wymaga wielopoziomowego podejścia 
obejmującego solidne i oparte na 
dowodach procedury oraz szersze 
zaangażowanie, w tym władz lokalnych i 
regionalnych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego, w przygotowywanie i 
wdrażanie powiązanych strategii 
politycznych oraz w podnoszenie
świadomości społecznej. Prace organizacji 
pozarządowych (NGO) i sieci podmiotów 
niekomercyjnych, które realizują cel 
leżący w ogólnym interesie Unii i działają 
w głównej mierze na rzecz środowiska i 
klimatu, powinny otrzymać większe 
wsparcie w ramach tego programu. 
Standardowe projekty działań w tym 
zakresie mają szczególne znaczenie, 
dlatego należy określić szczegóły 
techniczne, w tym minimalną całkowitą 
ilość projektów, w sposób, który umożliwia 
dobre uczestnictwo organizacji 
pozarządowych w programie. 

Or. en

Poprawka 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 

(20) Poprawa zarządzania w dziedzinie 
ochrony środowiska, zmiany klimatu i
powiązanych kwestii dotyczących przejścia 
na czystą energię wymaga zwiększenia 
udziału społeczeństwa obywatelskiego, w
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obywatelskiego, w tym podnoszenia 
świadomości społecznej, zaangażowania
konsumentów i szerszego udziału
zainteresowanych stron, w tym organizacji 
pozarządowych, w konsultacjach 
i realizacji odnośnych polityk.

tym podnoszenia świadomości społecznej, 
także przy zastosowaniu strategii 
komunikacyjnej, która wykorzystuje nowe 
media i sieci społecznościowe, 
zwiększazaangażowanie konsumentów i
udział zainteresowanych stron, w tym 
organizacji pozarządowych, w
konsultacjach i realizacji odnośnych 
polityk.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podkreślić konieczność wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Poprawka 126
Luke Ming Flanagan

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 nie powiedzie się bez
udziału i całkowitego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Można to 
osiągnąć dzięki podnoszeniu świadomości 
społecznej, zaangażowaniu konsumentów 
i szerszemu udziałowi zainteresowanych 
stron, w tym organizacji pozarządowych, w
konsultacjach i realizacji odnośnych 
polityk.

Or. en

Poprawka 127
György Hölvényi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
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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, zaangażowania 
konsumentów i szerszego udziału 
zainteresowanych stron, w tym organizacji 
pozarządowych, kościołów i wspólnot 
religijnych, w konsultacjach i realizacji 
odnośnych polityk.

Or. hu

Poprawka 128
Elisabetta Gardini

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 świadomości społecznej, 
zaangażowania konsumentów i udziału 
zainteresowanych stron, w szczególności
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
kościołów i związków lub wspólnot 
wyznaniowych, w konsultacjach, realizacji
i ocenie odnośnych polityk.

Or. it

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu przypomnienie o kluczowej roli, jaką odgrywają kościoły 
i związki lub wspólnoty wyznaniowe w kwestii polityki ochrony środowiska. Poprawka służy 
także zastosowaniu art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który wymaga 
odróżnienia tych podmiotów od podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.
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Poprawka 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 i zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego oraz grup 
społeczno-zawodowych, partnerów i 
radnych, w tym podnoszenia świadomości 
społecznej, zaangażowania konsumentów 
i szerszego udziału zainteresowanych 
stron.

Or. fr

Poprawka 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Program powinien pomagać 
podmiotom i terytoriom w zwiększaniu 
odporności przez wsparcie opracowywania 
i wdrażania lokalnych i regionalnych 
strategii przygotowywania obszarów 
przybrzeżnych do zmiany klimatu.

Or. fr

Poprawka 131
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Poprawa zarządzania na wszystkich 
poziomach powinna być przekrojowym 
celem wszystkich podprogramów 
programu, a jednocześnie program 
powinien wspierać rozwój i wdrażanie 
prawodawstwa horyzontalnego 
dotyczącego zarządzania środowiskiem, 
w tym przepisów wdrażających Konwencję 
o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska 
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ 
(EKG ONZ)29.

(21) Poprawa zarządzania na wszystkich 
poziomach powinna być przekrojowym 
celem wszystkich podprogramów 
programu, a jednocześnie program 
powinien wspierać rozwój , wdrażanie oraz 
skuteczne przestrzeganie i egzekwowanie 
dorobku prawnego w obszarze środowiska 
i klimatu, w szczególności prawodawstwa 
horyzontalnego dotyczącego zarządzania 
środowiskiem, w tym przepisów 
wdrażających Konwencję o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska Europejskiej Komisji 
Gospodarczej ONZ (EKG ONZ)29, w tym 
również w odniesieniu do Komitetu ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus.
Program powinien w szczególności 
wspierać rozwój platform współpracy i 
dzielenie się najlepszymi praktykami w 
celu bardziej skutecznego przestrzegania i 
egzekwowania przepisów w zakresie 
środowiska i klimatu, w tym programów 
szkoleniowych dla sędziów i 
prokuratorów, a także działania 
popularyzujące wiedzę na temat dostępu 
do informacji i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska i klimatu.

_________________ _________________

29 Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 4. 29 Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 4.

29a Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13-19.

Or. en

Poprawka 132
Soledad Cabezón Ruiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
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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 propagować zaangażowanie odbiorców.

(22) W ramach programu LIFE należy 
przygotować i wspierać podmioty 
działające na rynku w przechodzeniu na 
czystą, energooszczędną, opartą na energii 
ze źródeł odnawialnych, 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 propagować zaangażowanie odbiorców. 
W ramach podprogramu „Przejście na 
czystą energię” należy uwzględnić sektory 
zużywające energię końcową, w których 
istotne znaczenie ma efektywność 
energetyczna, takie jak budynki, usługi, 
przemysł i transport, a także włączenie 
energii ze źródeł odnawialnych do tych 
sektorów.

Or. en

Poprawka 133
Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen

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 

(22) W ramach programu należy 
przygotować i wspierać podmioty 
działające na rynku w przechodzeniu na 
czystą, energooszczędną, opartą na energii 
ze źródeł odnawialnych, niskoemisyjną 
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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.

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 propagować zaangażowanie odbiorców. 
Sektory zużywające energię końcową, 
takie jak budynki, usługi, przemysł i 
transport, należy włączyć do podprogramu 
„Przejście na czystą energię”, aby 
przyczynić się do efektywności 
energetycznej i wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych.

Or. en

Poprawka 134
Luke Ming Flanagan

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 

(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 
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procesów i otoczenia biznesowego. Aby 
wspierać szerszą absorpcję rynkową 
zrównoważonych rozwiązań, należy 
zwiększać ogólną akceptację społeczną 
i propagować zaangażowanie odbiorców.

procesów i otoczenia biznesowego. Aby 
wspierać szerszą absorpcję rynkową 
zrównoważonych rozwiązań, należy 
zwiększać ogólną akceptację społeczną 
i propagować zaangażowanie odbiorców. 
Program powinien również obejmować 
dążenie na szczeblu Unii do bardziej 
przyjaznej dla klimatu diety pochodzenia 
roślinnego, zarówno na etapie produkcji, 
jak i konsumpcji, przy jednoczesnym 
ograniczeniu zarówno produkcji, jak i 
spożycia mięsa.

Or. en

Poprawka 135
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 propagować zaangażowanie odbiorców.

(22) W ramach programu należy 
przygotować i wspierać podmioty 
działające na rynku w przechodzeniu na 
zrównoważoną, zasobo- i 
energooszczędną, bezemisyjną 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 propagować zaangażowanie odbiorców.

Or. en
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Poprawka 136
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Na poziomie Unii duże inwestycje 
w działania w zakresie ochrony środowiska 
i klimatu są finansowane głównie przez 
unijne programy finansowania
(uwzględnianie kwestii środowiska 
i klimatu w innych politykach). 
Odgrywające rolę katalizatora strategiczne 
projekty zintegrowane oraz strategiczne 
projekty ochrony przyrody, które zostaną 
opracowane w ramach programu, powinny 
wykorzystywać możliwości pozyskiwania 
środków w ramach programów 
finansowania oraz innych źródeł 
finansowania, takich jak fundusze krajowe, 
oraz tworzyć synergie.

(23) Na poziomie Unii duże inwestycje 
w działania w zakresie ochrony środowiska 
i klimatu są finansowane głównie przez 
unijne programy finansowania.
W związku z tym podstawowe znaczenie 
ma intensyfikacja działań na rzecz 
uwzględniania kwestii środowiska 
i klimatu w innych politykach, tak aby 
zapewnić trwałość, różnorodność 
biologiczną i odporność na zmianę 
klimatu w ramach innych unijnych 
programów finansowania, a także 
wyposażenie wszystkich instrumentów UE 
w gwarancje na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia wspólnej 
metodologii i podjąć skuteczne środki w 
celu zadbania o to, by inne programy i 
strategie Unii nie miały negatywnych 
skutków dla projektów LIFE.
Odgrywające rolę katalizatora strategiczne 
projekty zintegrowane oraz strategiczne 
projekty ochrony przyrody, które zostaną 
opracowane w ramach programu, powinny 
wykorzystywać możliwości pozyskiwania 
środków w ramach programów 
finansowania oraz innych źródeł 
finansowania, takich jak fundusze krajowe, 
oraz tworzyć synergie.

Or. en

137
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Na poziomie Unii duże inwestycje 
w działania w zakresie ochrony środowiska 
i klimatu są finansowane głównie przez 
unijne programy finansowania 
(uwzględnianie kwestii środowiska 
i klimatu w innych politykach). 
Odgrywające rolę katalizatora strategiczne 
projekty zintegrowane oraz strategiczne 
projekty ochrony przyrody, które zostaną 
opracowane w ramach programu, powinny 
wykorzystywać możliwości pozyskiwania 
środków w ramach programów 
finansowania oraz innych źródeł 
finansowania, takich jak fundusze krajowe, 
oraz tworzyć synergie.

(23) Na poziomie Unii duże inwestycje 
w działania w zakresie ochrony środowiska 
i klimatu są finansowane głównie przez 
unijne programy finansowania 
(uwzględnianie kwestii środowiska 
i klimatu w innych politykach). 
Odgrywające rolę katalizatora strategiczne 
projekty zintegrowane oraz strategiczne 
projekty ochrony przyrody, które zostaną 
opracowane w ramach programu z 
zachowaniem zasady równowagi 
geograficznej, powinny wykorzystywać 
możliwości pozyskiwania środków 
w ramach programów finansowania oraz 
innych źródeł finansowania, takich jak 
fundusze krajowe, oraz tworzyć synergie.

Or. cs

Poprawka 138
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Powodzenie strategicznych 
projektów zintegrowanych oraz 
strategicznych projektów ochrony 
przyrody zależy od ścisłej współpracy 
między władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi oraz 
podmiotami niepaństwowymi, których 
dotyczą cele programu LIFE. Należy 
zatem stosować zasady przejrzystości i 
upubliczniania decyzji dotyczących 
opracowywania, realizacji, oceny i 
monitorowania projektów, w 
szczególności w przypadku, gdy program 
jest realizowany przy zachowaniu synergii 
z innymi źródłami finansowania.

Or. en
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Poprawka 139
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Jako że Unia Europejska obejmuje 
różne regiony, wyzwania związane z 
podprogramami LIFE, w tym z właściwym 
zarządzaniem obszarami Natura 2000, jak 
również przeciwdziałaniem skutkom i 
zagrożeniom związanym ze zmianą 
klimatu, często różnią się w zależności od 
naturalnych i biogeograficznych cech i 
czynników. Obszary o podobnej 
charakterystyce leżące w różnych 
państwach członkowskich mogą lepiej 
realizować cele niniejszego programu 
dzięki współpracy na szczeblu 
regionalnym, przy pomocy rozwiązań 
dostosowanych do ich konkretnych 
potrzeb i przy zastosowaniu podziału na 
regiony i obszary biogeograficzne.

Or. en

Poprawka 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

(24) Z uwzględnieniem –
uzasadnionych obecnym stanem wiedzy –
działań podejmowanych w celu 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ niniejszy 
program przyczyni się do uwzględnienia 
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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.

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, regularnie poddawane
ponownej ocenie na podstawie danych z 
badań naukowych, które należy 
podtrzymywać w tej dziedzinie, by oceniać 
adekwatność takiej polityki.

Or. fr

Poprawka 141
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

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 

(24) Przeciwdziałanie zmianie klimatu
jest jednym z najważniejszych globalnych 
wyzwań wymagających skoordynowanych 
i ambitnych działań. Niniejszy program,
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 
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ocenie w ramach stosownych procedur 
oceny i przeglądu.

działania, które zostaną poddane ponownej 
ocenie w ramach stosownych procedur 
oceny i przeglądu.

Or. en

Poprawka 142
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 50 % wydatków z budżetu 
UE na cele związane z klimatem. Oczekuje 
się, że w ramach działań objętych 
programem co najmniej 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 143
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
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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 także znacznie zwiększyć 
środki z programu LIFE dla tych 
regionów, gdyż obecne finansowanie nie 
zaspokaja rzeczywistych potrzeb ani nie 
uwzględnia konieczności pilnej realizacji 
celów niniejszego rozporządzenia, czyli 
przejścia na czystą, energooszczędną, 
niskoemisyjną i odporną na zmiany 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
w tym dzięki przejściu na czystą energię, 
ochronę i poprawę jakości środowiska 
oraz zatrzymanie i odwrócenie procesu 
utraty różnorodności biologicznej, by 
przyczynić się do zrównoważonego 
rozwoju. Należy również uwzględnić inne 
polityki Unii poza strategiami dotyczącymi 
środowiska, klimatu i odpowiednich 
aspektów przejścia na czystą energię.

_________________ _________________

30 COM (2017) 623 final 30 COM (2017)0623 final.

Or. fr

Poprawka 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

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 

(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. W związku z tym należy 
znacząco zwiększyć finansowanie dla tych 
regionów w ramach programu LIFE, 
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aspektów przejścia na czystą energię. ponieważ obecny poziom finansowania 
nie odpowiada rzeczywistym potrzebom i 
nie uwzględnia pilnego charakteru 
realizacji celów niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności: wsparcia 
przejścia w kierunku czystej, 
energooszczędnej, niskoemisyjnej 
i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 
o obiegu zamkniętym poprzez m.in. 
przejście na czystą energię, ochrony 
i poprawy jakości środowiska oraz 
zatrzymania i odwrócenia procesu utraty 
różnorodności biologicznej, a tym samym 
przyczynienia się do zrównoważonego 
rozwoju. Należy również uwzględnić inne 
polityki Unii poza strategiami dotyczącymi 
środowiska, klimatu i odpowiednich 
aspektów przejścia na czystą energię.

_________________ _________________

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

Or. en

Poprawka 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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. Również regiony najbardziej 
oddalone oraz kraje i terytoria zamorskie 
związane z państwami członkowskimi Unii 
powinny być zaangażowane w działania 
programu służące różnorodności 
biologicznej dzięki włączeniu inicjatywy 
BEST do programu LIFE. Należy również 
uwzględnić inne polityki Unii poza 
strategiami dotyczącymi środowiska, 
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klimatu i odpowiednich aspektów 
przejścia na czystą energię.

_________________ _________________

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

Or. fr

Poprawka 146
Mireille D'Ornano

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, zwłaszcza jeśli chodzi o 
zanieczyszczenie mórz i oceanów. Należy 
również uwzględnić inne polityki Unii 
poza strategiami dotyczącymi środowiska, 
klimatu i odpowiednich aspektów przejścia 
na czystą energię.

_________________ _________________

30 COM (2017) 623 final 30 COM (2017)0623 final.

Or. fr

Poprawka 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 

(25) Przy wdrażaniu programu należy 
odpowiednio uwzględnić strategię dla 
regionów najbardziej oddalonych30

w świetle art. 349 TFUE oraz ich 
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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.

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.

_________________ _________________

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

Or. en

Poprawka 148
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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, klimatu i odpowiednich 
aspektów dekarbonizacji.

_________________ _________________

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

Or. en

Poprawka 149
Benedek Jávor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu wsparcia procesu realizacji 
programu Komisja powinna 

(26) W celu wsparcia procesu realizacji 
programu Komisja powinna 
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współpracować z krajowymi punktami 
kontaktowymi programu, organizować 
seminaria i warsztaty, publikować wykazy 
projektów finansowanych w ramach 
programu lub podejmować inne działania 
mające na celu rozpowszechnianie 
rezultatów projektów oraz ułatwianie 
wymiany doświadczeń, wiedzy 
i najlepszych praktyk oraz powielanie 
rezultatów projektów w całej Unii. Takie 
działania powinny być ukierunkowane 
w szczególności na państwa członkowskie 
o niskiej absorpcji funduszy oraz ułatwiać 
komunikację i współpracę między 
beneficjentami projektów, 
wnioskodawcami lub zainteresowanymi 
stronami zakończonych i trwających 
projektów w tej samej dziedzinie.

współpracować z krajowymi punktami 
kontaktowymi programu, między innymi 
przy tworzeniu sieci doradztwa na 
szczeblu lokalnym, aby ułatwić 
opracowanie projektów o wysokiej 
wartości dodanej i skutkach politycznych, 
a także zadbać o dostarczanie informacji 
na temat finansowania uzupełniającego, 
możliwości przenoszenia projektów oraz 
długoterminowej zrównoważoności; 
Komisja powinna także organizować 
seminaria i warsztaty, publikować wykazy 
projektów finansowanych w ramach 
programu lub podejmować inne działania 
mające na celu rozpowszechnianie 
rezultatów projektów oraz ułatwianie 
wymiany doświadczeń, wiedzy 
i najlepszych praktyk oraz powielanie 
rezultatów projektów w całej Unii. Takie 
działania powinny być ukierunkowane 
w szczególności na państwa członkowskie 
o niskiej absorpcji funduszy oraz ułatwiać 
komunikację i współpracę między 
beneficjentami projektów, 
wnioskodawcami lub zainteresowanymi 
stronami zakończonych i trwających 
projektów w tej samej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Europejska Sieć Wdrażania 
i Egzekwowania Prawa Ochrony 
Środowiska (IMPEL), Europejska Sieć 
Prokuratorów ds. Ochrony Środowiska 
(ENPE) oraz europejskie forum sędziów 
w sprawach ochrony środowiska (EUFJE) 
zostały utworzone w celu ułatwienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi i odgrywają wyjątkową 

(27) Europejska Sieć Wdrażania 
i Egzekwowania Prawa Ochrony 
Środowiska (IMPEL), Europejska Sieć 
Prokuratorów ds. Ochrony Środowiska 
(ENPE) oraz europejskie forum sędziów 
w sprawach ochrony środowiska (EUFJE) 
zostały utworzone w celu ułatwienia 
współpracy między państwami 
członkowskimi i odgrywają wyjątkową 
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rolę w egzekwowaniu unijnego 
prawodawstwa w dziedzinie ochrony 
środowiska. Wnoszą one istotny wkład 
w zwiększenie spójności wdrażania 
i egzekwowania unijnych przepisów 
w dziedzinie ochrony środowiska w całej 
Unii, co pozwala uniknąć zakłóceń 
konkurencji, przyczynia się do poprawy 
jakości kontroli środowiskowych 
i mechanizmów egzekwowania prawa 
dzięki systemowi tworzenia sieci zarówno 
na poziomie Unii, jak i na szczeblu państw 
członkowskich, a także zapewnia wymianę 
informacji i doświadczeń na różnych 
poziomach administracyjnych, jak również 
w wyniku szkoleń i pogłębionych dyskusji 
na temat kwestii środowiskowych 
i aspektów związanych z egzekwowaniem 
prawa, w tym procedur monitorowania 
i wydawania pozwoleń. Z uwagi na ich 
wkład w realizację celów programu należy 
zezwolić IMPEL, ENPE i EUFJE na 
przyznawanie dotacji bez zaproszenia do 
składania wniosków, aby nadal wspierać 
działania tych stowarzyszeń. Ponadto 
w innych przypadkach zaproszenie do 
składania wniosków może nie być 
wymagane zgodnie z ogólnymi wymogami 
rozporządzenia finansowego, np. 
w przypadku organów wyznaczonych 
przez państwa członkowskie i działających 
na ich odpowiedzialność, jeżeli te państwa 
członkowskie są określone jako 
beneficjenci dotacji aktem ustawodawczym 
Unii.

rolę w egzekwowaniu unijnego 
prawodawstwa w dziedzinie ochrony 
środowiska. Wnoszą one istotny wkład 
w zwiększenie spójności wdrażania 
i egzekwowania unijnych przepisów 
w dziedzinie ochrony środowiska w całej 
Unii, co pozwala uniknąć zakłóceń 
konkurencji, przyczynia się do poprawy 
jakości kontroli środowiskowych 
i mechanizmów egzekwowania prawa 
dzięki systemowi tworzenia sieci zarówno 
na poziomie Unii, jak i na szczeblu państw 
członkowskich, a także zapewnia wymianę 
informacji i doświadczeń na różnych 
poziomach administracyjnych, jak również 
w wyniku szkoleń i pogłębionych dyskusji 
na temat kwestii środowiskowych 
i aspektów związanych z egzekwowaniem 
prawa, w tym procedur monitorowania 
i wydawania pozwoleń. Z uwagi na ich 
wkład w realizację celów programu należy 
w uzasadnionych przypadkach zezwolić 
IMPEL, ENPE i EUFJE na przyznawanie 
dotacji bez zaproszenia do składania 
wniosków, aby nadal wspierać działania 
tych stowarzyszeń. Ponadto w innych 
przypadkach zaproszenie do składania 
wniosków może nie być wymagane 
zgodnie z ogólnymi wymogami 
rozporządzenia finansowego, np. 
w przypadku organów wyznaczonych 
przez państwa członkowskie i działających 
na ich odpowiedzialność, jeżeli te państwa 
członkowskie są określone jako 
beneficjenci dotacji aktem ustawodawczym 
Unii.

Or. fr

Poprawka 151
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Należy określić pulę środków 
finansowych na program, które stanowią
główną kwotę odniesienia – w rozumieniu 
pkt 17 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 
2013 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej, współpracy 
w kwestiach budżetowych i należytego 
zarządzania finansami31 – dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady podczas rocznej 
procedury budżetowej.

(28) Należy określić pulę środków 
finansowych na program, która wynosi 1% 
ogólnego budżetu Unii na lata 2021-2028 
i która stanowi główną kwotę odniesienia 
– w rozumieniu pkt 17 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 
2013 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej, współpracy 
w kwestiach budżetowych i należytego 
zarządzania finansami31 – dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady podczas rocznej 
procedury budżetowej.

_________________ _________________

31 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1. 31 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

Or. en

Poprawka 152
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Maksymalne poziomy 
współfinansowania należy ustalić w takiej 
wysokości, która jest konieczna do 
zachowania skutecznego poziomu 
wsparcia udzielanego w ramach 
programu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu niezbędnej elastyczności i 
przystosowalności, które są potrzebne, by 
uwzględnić istniejące zróżnicowanie 
działań i podmiotów.

Or. en

Poprawka 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Horyzontalne przepisy finansowe 
przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 
na podstawie art. 322 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mają 
zastosowanie do niniejszego 
rozporządzenia. Przepisy te znajdują się 
w rozporządzeniu finansowym i określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu za pomocą dotacji, 
zamówień, nagród, zarządzania 
pośredniego i przewidują kontrole 
obowiązków podmiotów upoważnionych 
do działań finansowych. Przepisy przyjęte 
na podstawie art. 322 TFUE dotyczą 
również ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, ponieważ poszanowanie 
praworządności jest warunkiem 
koniecznym do należytego zarządzania 
finansami i efektywnego finansowania ze 
środków UE.

(29) Horyzontalne przepisy finansowe 
przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 
na podstawie art. 322 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mają 
zastosowanie do niniejszego 
rozporządzenia. Przepisy te znajdują się 
w rozporządzeniu finansowym i określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu za pomocą dotacji, 
zamówień, nagród, zarządzania 
pośredniego i przewidują kontrole 
obowiązków podmiotów upoważnionych 
do działań finansowych.

Or. fr

Poprawka 154
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) W trosce o przejrzystość Komisja 
powinna zawrzeć w wieloletnich 
programach prac techniczną metodę 
wyboru projektów oraz kryteria wyboru i 
przyznawania dotacji. Nadrzędnym 
kryterium stosowanym przy ocenie 
projektów i przyznawaniu finansowania w 
ramach programu powinna być jakość.

Or. en
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Poprawka 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Rodzaje finansowania oraz metody 
wykonywania wybiera się na podstawie ich 
potencjału pod względem osiągania celów 
szczegółowych działań oraz możliwości 
uzyskania rezultatów, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów kontroli, 
obciążeń administracyjnych oraz ryzyka 
niezgodności z przepisami. Jeśli chodzi 
o dotacje, powyższa zasada powinna 
obejmować rozważenie możliwości 
zastosowania płatności ryczałtowych, 
stawek ryczałtowych i skali kosztów 
jednostkowych.

(31) Rodzaje finansowania oraz metody 
wykonywania wybiera się na podstawie ich 
potencjału pod względem osiągania celów 
szczegółowych działań oraz możliwości 
uzyskania rezultatów, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów kontroli, 
obciążeń administracyjnych oraz ryzyka 
niezgodności z przepisami. Jeśli chodzi 
o dotacje, powyższa zasada powinna 
obejmować rozważenie możliwości 
zastosowania płatności ryczałtowych, 
stawek ryczałtowych i skali kosztów 
jednostkowych. Komisja powinna 
zapewniać czytelną realizację i wspierać 
autentyczne uproszczenie procedur 
wymaganych od projektodawców.

Or. fr

Poprawka 156
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Zgodnie z art. 94 decyzji Rady 
2013/755/UE37 osoby i podmioty 
z siedzibą w krajach i terytoriach 
zamorskich (KTZ) kwalifikują się do 
finansowania z zastrzeżeniem zasad 
i celów programu oraz ewentualnych 
uzgodnień mających zastosowanie do 
państwa członkowskiego, z którym dany 
kraj lub terytorium zamorskie są 

(33) Zgodnie z art. 94 decyzji Rady 
2013/755/UE37 osoby i podmioty 
z siedzibą w krajach i terytoriach 
zamorskich (KTZ) kwalifikują się do 
finansowania z zastrzeżeniem zasad 
i celów programu oraz ewentualnych 
uzgodnień mających zastosowanie do 
państwa członkowskiego, z którym dany 
kraj lub terytorium zamorskie są 
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powiązane. Udział tych podmiotów 
w programie powinien być 
ukierunkowany przede wszystkim na 
projekty w ramach podprogramu 
„Przyroda i różnorodność biologiczna”.

powiązane.

_________________ _________________

37 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 
listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia 
krajów i terytoriów zamorskich z Unią 
Europejską („decyzja o stowarzyszeniu 
zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, 
s. 1).

37 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 
listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia 
krajów i terytoriów zamorskich z Unią 
Europejską („decyzja o stowarzyszeniu 
zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, 
s. 1).

Or. fr

Poprawka 157
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Program powinien być otwarty dla 
państw trzecich zgodnie z porozumieniami 
między Unią a tymi państwami, 
ustanawiającymi szczegółowe warunki ich 
uczestnictwa;

(34) Pod warunkiem przestrzegania w 
pełni wszystkich stosownych zasad i 
uregulowań program powinien być 
otwarty dla państw trzecich zgodnie 
z porozumieniami między Unią a tymi 
państwami, ustanawiającymi szczegółowe 
warunki ich uczestnictwa;

Or. en

Poprawka 158
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Państwa trzecie będące członkami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) mogą uczestniczyć w programach 

(35) Pod warunkiem przestrzegania w 
pełni wszystkich stosownych zasad i 
uregulowań, kraje trzecie będące 
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unijnych w ramach współpracy 
ustanowionej na mocy porozumienia EOG, 
które przewiduje realizację programów 
w drodze decyzji podjętej na mocy tego 
porozumienia. Państwa trzecie mogą 
również uczestniczyć w programie na 
podstawie innych instrumentów prawnych. 
W niniejszym rozporządzeniu należy 
wprowadzić przepis szczegółowy w celu 
przyznania niezbędnych praw i dostępu 
właściwemu urzędnikowi 
zatwierdzającemu, Europejskiemu 
Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu, aby mogli 
oni w pełni wykonywać swoje odnośne 
uprawnienia.

członkami Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć 
w programach unijnych w ramach 
współpracy ustanowionej na mocy 
Porozumienia EOG, które przewiduje 
realizację programów w drodze decyzji 
wydanej na mocy tego porozumienia. 
Państwa trzecie mogą również 
uczestniczyć w programie na podstawie 
innych instrumentów prawnych. 
W niniejszym rozporządzeniu należy 
wprowadzić przepis szczegółowy w celu 
przyznania niezbędnych praw i dostępu 
właściwemu urzędnikowi 
zatwierdzającemu, Europejskiemu 
Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu, aby mogli 
oni w pełni wykonywać swoje odnośne 
uprawnienia.

Or. en

Poprawka 159
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 
stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 
2016 r. zachodzi potrzeba oceny programu 
w oparciu o informacje zgromadzone 
w kontekście konkretnych wymogów 
dotyczących monitorowania, przy czym 
należy unikać nadmiernej regulacji 
i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza 
względem państw członkowskich. Wymogi 
te mogą, w stosownych przypadkach, 
obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania programu 
w terenie. Na całkowite oddziaływanie 
programu składają się pośrednie, 

(36) Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 
stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 
2016 r. zachodzi potrzeba oceny programu 
w oparciu o informacje zgromadzone 
w kontekście konkretnych wymogów 
dotyczących monitorowania, przy czym 
należy unikać nadmiernej regulacji 
i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza 
względem państw członkowskich. Wymogi 
te mogą, w stosownych przypadkach, 
obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania programu 
w terenie. Na całkowite oddziaływanie 
programu składają się pośrednie, 
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długoterminowe i trudne do zmierzenia 
wkłady w osiąganie pełnego zakresu 
unijnych celów w zakresie środowiska 
i klimatu. W celu monitorowania programu 
bezpośrednie wskaźniki produktu 
i wymogi dotyczące monitorowania 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
należy uzupełnić zagregowanymi 
wskaźnikami na poziomie projektu, które 
mają być opisane w programach prac lub 
zaproszeniach do składania wniosków, 
między innymi w odniesieniu do sieci
Natura 2000 oraz do emisji niektórych 
rodzajów zanieczyszczenia powietrza.

długoterminowe i trudne do zmierzenia 
wkłady w osiąganie pełnego zakresu 
unijnych celów w zakresie środowiska 
i klimatu. W celu monitorowania programu 
bezpośrednie wskaźniki produktu 
i wymogi dotyczące monitorowania 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
należy uzupełnić zagregowanymi 
wskaźnikami na poziomie projektu, które 
mają być opisane w programach prac lub 
zaproszeniach do składania wniosków, 
między innymi w odniesieniu do zmian 
wartości przyrodniczej (statusu i 
rozmieszczenia wybranych gatunków i 
siedlisk, w tym fragmentacji, zasięgu 
ekosystemów), zmiany sposobu 
użytkowania gruntów (zmiany ku 
naturalnym lub półnaturalnym 
kategoriom gruntów, powierzchni zielonej 
infrastruktury, zrekultywowanym terenom 
lub obszarom Natura 2000 objętym 
środkami ochrony i odtworzenia), 
finansowania zarządzania różnorodnością 
biologiczną, przejścia na gospodarkę 
ekologiczną lub odporności na zmianę 
klimatu i zarządzanie w zakresie klimatu 
(emisja niektórych rodzajów 
zanieczyszczenia powietrza, bilans azotu, 
jakość wody, chemikalia, hałas, ślad 
ekologiczny), świadomości obywateli i 
społeczności korzystających ze środków 
na rzecz poprawy jakości lub mających 
dostęp do zmodernizowanych gruntów lub 
zielonej infrastruktury.

Or. en

Poprawka 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, a w szczególności 

(38) Unia może przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
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wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz 
osiągania celów i celów końcowych 
określonych w prawodawstwie, 
strategiach, planach lub zobowiązaniach 
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.

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. fr

Poprawka 161
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
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 

(38) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, a w szczególności 
przyczynienie się do wysokiego poziomu 
ochrony środowiska i ambitnych działań 
w dziedzinie klimatu przy dobrym 
zarządzaniu i z zastosowaniem podejścia z 
udziałem wielu zainteresowanych stron, a 
także do osiągania celów i celów 
końcowych określonych 
w prawodawstwie, strategiach, planach lub 
zobowiązaniach międzynarodowych 
dotyczących środowiska, różnorodności 
biologicznej, klimatu, gospodarki o obiegu 
zamkniętym i odpowiednich aspektów 
energii odnawialnej i efektywności 
energetycznej nie mogą zostać osiągnięte 
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o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

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

Poprawka 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Program działań na rzecz środowiska 
i klimatu (LIFE) („program”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Program działań na rzecz środowiska i
klimatu (LIFE) („program”) na okres od 
dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2027 r.

Or. en

Poprawka 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Program działań na rzecz środowiska 
i klimatu (LIFE) („program”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Program działań na rzecz środowiska i
klimatu (LIFE) („program”) na okres od 
dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2027 r.
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Or. en

Poprawka 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określa ono cele programu, budżet na lata 
2021–2027, formy finansowania unijnego 
oraz zasady dotyczące przyznawania 
takiego finansowania.

Określa ono cele programu LIFE, budżet 
na ten okres, formy finansowania unijnego 
oraz zasady dotyczące przyznawania 
takiego finansowania.

Or. en

Poprawka 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określa ono cele programu, budżet na lata 
2021–2027, formy finansowania unijnego 
oraz zasady dotyczące przyznawania 
takiego finansowania.

Określa ono cele programu, budżet na ten 
okres, formy finansowania unijnego oraz 
zasady dotyczące przyznawania takiego 
finansowania.

Or. en

Poprawka 166
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „strategiczne projekty ochrony 
przyrody” oznaczają projekty, które 

1) „strategiczne projekty ochrony 
przyrody” oznaczają projekty, które 
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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;

sprzyjają osiąganiu unijnych celów w
zakresie przyrody i różnorodności 
biologicznej, określonych 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 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 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 na szczeblu 
regionalnym, międzyregionalnym, 
krajowym lub międzynarodowym, 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;

Or. it

Poprawka 168
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia



AM\1166178PL.docx 87/117 PE629.443v01-00

PL

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, metropolitalną, 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;

Or. en

Poprawka 169
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „jakość życia” oznacza dobry stan 
zdrowia i wysoki poziom dobrostanu we 
wszystkich warstwach społecznych, 
zwłaszcza wśród osób najbardziej 
narażonych na skutki degradacji 
środowiska i zmiany klimatu, a także 
dostęp do informacji i wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska oraz niwelowanie nierówności 
pod względem stanu zdrowia i ubóstwa 
energetycznego;

Or. fr



PE629.443v01-00 88/117 AM\1166178PL.docx

PL

Poprawka 170
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „szczelinowanie” oznacza proces 
wtłaczania płynu pod wysokim ciśnieniem 
do podziemnych skał, odwiertów itp. w 
taki sposób, aby wymusić otwarcie 
istniejących szczelin i pozyskać ropę lub 
gaz;

Or. en

Poprawka 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „potencjalnie kandydujący” 
oznacza kraj lub podmiot mający wyraźne 
perspektywy przystąpienia w przyszłości 
do Unii, któremu jednak nie przyznano 
jeszcze statusu kraju lub podmiotu 
kandydującego.

Or. fr

Poprawka 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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6b) „kraje i terytoria zamorskie” 
oznaczają związane z jednym z państw 
członkowskich Unii kraje i terytoria 
zamorskie, do których stosuje się część 
czwarta Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), wymienione w 
załączniku II do TFUE;

Or. fr

Poprawka 173
Soledad Cabezón Ruiz

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 ku energooszczędnej, 
opartej na odnawialnych źródłach energii, 
niskoemisyjnej i odpornej na zmiany 
klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
oraz zatrzymanie i odwrócenie procesu 
utraty różnorodności biologicznej, w tym 
poprzez wspieranie realizacji sieci Natura 
2000 i zarządzania nią oraz 
rozwiązywanie problemu degradacji 
ekosystemów, a tym samym przyczynienie 
się do zrównoważonego rozwoju. Program 
LIFE wspiera również wdrażanie 
ogólnych programów działań w ramach 
polityki na rzecz środowiska i klimatu 
przyjętych zgodnie z art. 192 ust. 3 TFUE.

Or. en

Poprawka 174
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1



PE629.443v01-00 90/117 AM\1166178PL.docx

PL

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. Ogólnym celem programu jest 
znaczna poprawa stanu środowiska, 
powstrzymanie i odwrócenie procesu 
utraty i degradacji kapitału naturalnego 
oraz usług ekosystemowych, w tym 
czystego powietrza, wody i gleby, w celu 
wsparcia wdrażania i długoterminowego 
zarządzania siecią Natura 2000, w celu 
przyczynienia się do przejścia na 
zrównoważoną, ekologiczną, 
zasobooszczędną i energooszczędną, 
bezemisyjną i odporną na zmianę klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym
poprzez przejście na wysoce efektywny 
energetycznie i oparty na odnawialnych 
źródłach energii system energetyczny, a
tym samym przyczynienie się do 
zrównoważonego rozwoju, wysokiego 
poziomu ochrony środowiska i ambitnych 
działań na rzecz klimatu.

Or. en

Poprawka 175
Younous Omarjee

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 
ochrona i poprawa jakości środowiska, 
zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
ekosystemów, wspieranie wdrażania sieci 
Natura 2000 i zarządzania nią, wspieranie 
przejścia w kierunku zrównoważonej, 
czystej, energooszczędnej, niskoemisyjnej 
i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 
o obiegu zamkniętym m.in. poprzez 
przejście na zdrowe ekosystemy, energię 
czystą i pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych, ochronę i poprawę jakości 
środowiska i stanu zdrowia oraz 
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zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty 
różnorodności biologicznej, a tym samym 
przyczynienie się do zrównoważonego 
rozwoju.

Or. fr

Poprawka 176
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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, zasobooszczędnej i
energooszczędnej, niskoemisyjnej 
i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 
o obiegu zamkniętym m.in. poprzez 
przejście na efektywny energetycznie i 
oparty na odnawialnych źródłach energii 
system energetyczny, ochronę i poprawę 
jakości środowiska oraz zatrzymanie 
i odwrócenie procesu utraty różnorodności 
biologicznej, a tym samym przyczynienie 
się do zrównoważonego rozwoju. Program 
przyczynia się również do lepszego 
zarządzania w zakresie środowiska i 
klimatu na wszystkich poziomach, w tym 
do aktywniejszego angażowania 
społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 
pozarządowych i podmiotów lokalnych.

Or. en

Poprawka 177
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
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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 energię czystą i pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych, wspieranie ochrony i 
poprawy jakości środowiska oraz 
zatrzymania i odwrócenia procesu utraty 
różnorodności biologicznej, a jednocześnie 
odpowiednie zarządzanie fauną i florą, w 
tym dużymi drapieżnikami, a tym samym 
przyczynienie się do zrównoważonego 
rozwoju.

Or. fr

Poprawka 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

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, ochronę 
i poprawę jakości środowiska oraz 
zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty 
różnorodności biologicznej, a tym samym 
przyczynienie się do zrównoważonego 
rozwoju. Program przyczynia się również 
do aktywniejszego angażowania 
wszystkich zainteresowanych stron w 
działania na rzecz środowiska, energii i 
klimatu.

Or. en
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Poprawka 179
Francesc Gambús

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, ochronę 
i poprawę jakości środowiska oraz 
zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty 
różnorodności biologicznej, a tym samym 
przyczynienie się do zrównoważonego 
rozwoju. Do celów programu powinno 
należeć również przygotowanie miast i 
regionów europejskich na zmianę 
klimatu.

Or. es

Poprawka 180
Francesc Gambús

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, w tym zwalczanie gatunków 
inwazyjnych, np. ślimaka Pomacea 
bridgesi czy żaby ryczącej;

Or. es
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Poprawka 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 ochrony przyrody, 
utrzymania różnorodności biologicznej i 
gospodarowania nią, a także wspieranie
przechodzenia rolnictwa na bardziej 
zrównoważone praktyki;

Or. fr

Poprawka 182
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 energię
odnawialną i zwiększenia efektywności 
energetycznej, oraz przyczynienie się do 
stosowania najlepszych praktyk 
związanych z przyrodą i różnorodnością 
biologiczną i pogłębiania wiedzy w tych 
dziedzinach;

Or. en
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Poprawka 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

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, różnorodnością 
biologiczną oraz zrównoważonym i 
efektywnym gospodarowaniem zasobami 
naturalnymi;

Or. en

Poprawka 184
Younous Omarjee

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 energię czystą i 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a 
także lepszą ochronę zdrowia oraz 
przyczynienie się do stosowania 
najlepszych praktyk związanych z 
przyrodą i różnorodnością biologiczną;

Or. fr
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Poprawka 185
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 energię 
odnawialną i zwiększenia efektywności 
energetycznej, oraz przyczynienie się do 
stosowania najlepszych praktyk 
związanych z przyrodą i różnorodnością 
biologiczną;

Or. en

Poprawka 186
Soledad Cabezón Ruiz

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, 
w tym przyrody i różnorodności 
biologicznej, lub działań na rzecz klimatu, 
w tym przejścia na energię odnawialną 
lub zwiększenia efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przyczynianie się do stosowania 
najlepszych praktyk oraz do doskonalenia 
bazy wiedzy w odniesieniu do przyrody i 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 188
Soledad Cabezón Ruiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przyczynianie się do stosowania 
najlepszych praktyk oraz do doskonalenia 
bazy wiedzy w odniesieniu do przyrody i 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) wspieranie realizacji sieci Natura 
2000 i zarządzania nią oraz 
rozwiązywanie problemu degradacji 
ekosystemów, a tym samym przyczynianie 
się do zrównoważonego rozwoju. Program 
wspiera również wdrażanie ogólnych 
programów działań w ramach polityki na 
rzecz środowiska i klimatu przyjętych 
zgodnie z art. 192 ust. 3 Traktatu o 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 190
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
zwiększeniu potencjału podmiotów 
publicznych i prywatnych oraz 
zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego;

b) wspieranie rozwoju, realizacji, 
monitorowania, faktycznego 
przestrzegania i egzekwowania unijnego 
ogólnego programu działań w zakresie 
środowiska na mocy art. 192 ust. 3 TFUE 
oraz innych odpowiednich przepisów 
i polityk Unii, w szczególności poprzez 
wspieranie lepszego zarządzania w 
zakresie środowiska i klimatu na 
wszystkich szczeblach, w tym poprzez 
zwiększenie potencjału podmiotów 
publicznych i prywatnych, sprawniejsze 
kampanie uświadamiające i aktywniejsze 
angażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacji 
pozarządowych i podmiotów lokalnych.

Or. en

Poprawka 191
Annie Schreijer-Pierik

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 
zwiększeniu potencjału podmiotów 

b) wspieranie rozwoju, realizacji, 
monitorowania i egzekwowania 
odpowiednich przepisów i polityk Unii 
m.in. poprzez poprawę zarządzania dzięki 
zwiększeniu potencjału podmiotów 
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publicznych i prywatnych oraz 
zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego;

publicznych i prywatnych, w tym w 
rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i 
rybołówstwie, oraz zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 192
Younous Omarjee

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 
zwiększeniu potencjału podmiotów 
publicznych i prywatnych oraz 
zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego;

b) wspieranie rozwoju, realizacji, 
monitorowania i egzekwowania 
odpowiednich przepisów i polityk Unii 
m.in. poprzez poprawę zarządzania dzięki 
zwiększeniu potencjału podmiotów 
publicznych i prywatnych oraz potencjału i 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów 
lokalnych;

Or. fr

Poprawka 193
Elisabetta Gardini

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 
zwiększeniu potencjału podmiotów 
publicznych i prywatnych oraz 
zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego;

b) wspieranie rozwoju, realizacji, 
monitorowania i egzekwowania 
odpowiednich przepisów i polityk Unii 
m.in. poprzez poprawę zarządzania dzięki 
zwiększeniu potencjału podmiotów 
publicznych i prywatnych oraz 
zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz kościołów i związków 
lub wspólnot wyznaniowych;
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Or. it

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu przypomnienie o kluczowej roli, jaką odgrywają kościoły 
i związki lub wspólnoty wyznaniowe w kwestii polityki ochrony środowiska. Poprawka służy 
także zastosowaniu art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który wymaga 
odróżnienia tych podmiotów od podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka 194
György Hölvényi

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 
zwiększeniu potencjału podmiotów 
publicznych i prywatnych oraz 
zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego;

b) wspieranie rozwoju, realizacji, 
monitorowania i egzekwowania 
odpowiednich przepisów i polityk Unii,
m.in. przez poprawę zarządzania dzięki 
zwiększeniu potencjału podmiotów 
publicznych i prywatnych oraz 
zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, jak również kościołów i 
wspólnot religijnych;

Or. hu

Poprawka 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przygotowanie terytoriów 
europejskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wyspowych i 
przybrzeżnych, na skutki zmiany klimatu.

Or. es

Poprawka 196
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wspieranie realizacji unijnego 
programu działań w zakresie środowiska.

Or. fr

Poprawka 197
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) program nie zakłóca realizacji 
celów innych unijnych przepisów i 
polityk;

Or. en

Uzasadnienie

Niestety w ubiegłych latach projekty LIFE w niektórych państwach członkowskich wzbudziły 
niepotrzebne kontrowersje wśród opinii publicznej i wywołały konflikty m.in. z powodu 
wywłaszczania rodzinnych gospodarstw rolnych. Należy zapobiec konfliktom między 
wdrażaniem LIFE a zastosowaniem innych unijnych przepisów i strategii, takich jak WPR czy 
ochrona młodych rolników i rodzinnych gospodarstw rolnych. W rozporządzeniu w sprawie 
funduszu LIFE należy wzmocnić przepisy dotyczące współpracy z m.in. rolnikami i 
właścicielami gruntów, ale również z MŚP i sektorem prywatnym.

Poprawka 198
Benedek Jávor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podprogram „Gospodarka o obiegu 
zamkniętym i jakość życia”;

b) podprogram „Gospodarka o obiegu 
zamkniętym, zdrowie i jakość życia”;

Or. en
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Poprawka 199
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podprogram „Gospodarka o obiegu 
zamkniętym i jakość życia”;

b) podprogram „Gospodarka o obiegu
zamkniętym, zdrowie i jakość życia”;

Or. fr

Poprawka 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) podprogram „Zrównoważone 
praktyki rolne”;

Or. fr

Poprawka 201
Benedek Jávor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

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 202
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Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podprogram „Przejście na czystą 
energię”.

b) podprogram „Energia odnawialna, 
efektywność energetyczna i społeczności 
energetyczne oparte na zrównoważonej 
energii”.

Or. en

Poprawka 203
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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 co najmniej 1 % całkowitego 
budżetu UE na lata 2021–2027.

Or. en

Poprawka 204
Arne Gericke

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 
wieloletnią realizację programu na lata 
2021–2027 wynosi 5 450 000 000 EUR 
według cen bieżących.

Or. en
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Poprawka 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

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 7 272 000 000 EUR według cen 
bieżących.

Or. en

Poprawka 206
Younous Omarjee

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 1 % WRF według cen bieżących.

Or. fr

Poprawka 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 3 500 000 000 EUR na dziedzinę 
„Środowisko”, z czego przydziela się:

Or. it
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Poprawka 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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) 5 322 000 000 EUR na dziedzinę 
„Środowisko”, w tym:

Or. en

Poprawka 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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) 5 322 000 000 EUR na dziedzinę 
„Środowisko”, w tym:

Or. fr

Poprawka 210
Younous Omarjee

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) 64 % na dziedzinę „Środowisko”, 
w tym:

Or. fr

Poprawka 211
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Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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) 73,19 % na dziedzinę 
„Środowisko”, w tym:

Or. en

Poprawka 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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) 3 261 420 000 EUR na podprogram 
„Przyroda i różnorodność biologiczna” 
oraz

Or. en

Poprawka 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye

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) 2 672 000 000 EUR na podprogram 
„Przyroda i różnorodność biologiczna” 
oraz

Or. fr
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Poprawka 214
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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) 61,28 % na podprogram „Przyroda 
i różnorodność biologiczna” oraz

Or. en

Poprawka 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 60 % na podprogram „Przyroda 
i różnorodność biologiczna” oraz

Or. it

Poprawka 216
Younous Omarjee

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) 61,4 % na podprogram „Przyroda 
i różnorodność biologiczna” oraz

Or. fr



PE629.443v01-00 108/117 AM\1166178PL.docx

PL

Poprawka 217
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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) 2 060 580 000 EUR na podprogram 
„Gospodarka o obiegu zamkniętym 
i jakość życia”;

Or. en

Poprawka 218
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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) 38,72 % na podprogram 
„Gospodarka o obiegu zamkniętym, 
zdrowie i jakość życia”;

Or. en

Poprawka 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 40 % na podprogram „Gospodarka 
o obiegu zamkniętym i jakość życia”;

Or. it
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Poprawka 220
Younous Omarjee

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) 38,6 % na podprogram 
„Gospodarka o obiegu zamkniętym 
i jakość życia”;

Or. fr

Poprawka 221
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) 1 300 000 000 EUR na 
podprogram „Zrównoważone praktyki 
rolne”;

Or. fr

Poprawka 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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 
„Działania w dziedzinie klimatu”, z czego 
przydziela się:

Or. it
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Poprawka 223
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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) 26,81 % na dziedzinę „Działania 
w dziedzinie klimatu”, w tym:

Or. en

Poprawka 224
Younous Omarjee

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) 35,8 % na dziedzinę „Działania 
w dziedzinie klimatu”, w tym:

Or. fr

Poprawka 225
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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) 48,72 % na podprogram 
„Zarządzanie zmianą klimatu, łagodzenie 
jej i przystosowanie się do niej” oraz

Or. en

Poprawka 226



AM\1166178PL.docx 111/117 PE629.443v01-00

PL

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 50 % na podprogram „Łagodzenie 
zmiany klimatu i przystosowanie się do 
niej” oraz

Or. it

Poprawka 227
Younous Omarjee

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) 48,8 % na podprogram 
„Łagodzenie zmiany klimatu 
i przystosowanie się do niej” oraz

Or. fr

Poprawka 228
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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) 51,28 % na podprogram „Energia 
odnawialna, efektywność energetyczna i 
społeczności energetyczne oparte na 
zrównoważonej energii”.

Or. en
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Poprawka 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 50 % na podprogram „Przejście na 
czystą energię”.

Or. it

Poprawka 230
Younous Omarjee

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) 51,2 % na podprogram „Przejście 
na czystą energię”.

Or. fr

Poprawka 231
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) co najmniej 2 % łącznego 
finansowania programu LIFE musi 
zostać przeznaczone dla regionów 
najbardziej oddalonych, a co najmniej 1 
% dla francuskich regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. fr

Poprawka 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Co najmniej 2 % łącznych środków 
z programu LIFE musi zostać 
przeznaczone na regiony najbardziej 
oddalone;

Or. en

Poprawka 233
Soledad Cabezón Ruiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezależnie od przepisów ust. 2 co 
najmniej 60 % środków z budżetu w 
ramach dziedziny „Środowisko”, o której 
mowa w ust. 2 lit. a), przeznacza się na 
dotacje na projekty wspierające 
podprogram „Przyroda i różnorodność 
biologiczna”, o którym mowa w ust. 2 lit. 
a) ppkt (i).

Or. en

Poprawka 234
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Co najmniej 60 % środków z 
budżetu w ramach dziedziny 
„Środowisko”, o której mowa w ust. 2 lit. 
a), przeznacza się na dotacje na projekty 
wspierające podprogram „Przyroda i 
różnorodność biologiczna”, o którym 
mowa w ust. 2 lit. a) pkt 1.
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Or. en

Poprawka 235
Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Co najmniej 61 % środków z 
budżetu przydzielonych na projekty 
wspierane w drodze dotacji na działania w 
ramach dziedziny „Środowisko” 
przeznacza się na projekty w ramach 
podprogramu „Przyroda i różnorodność 
biologiczna”.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna to jeden z głównych celów programu LIFE. 
Należy zatem zadbać o to, by środki finansowe zostały specjalnie przeznaczone na te obszary. 
Jest to zgodne z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie programu LIFE.

Poprawka 236
Benedek Jávor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, taką jak działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, 
audyt i ocena, w tym na systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw.

4. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, taką jak działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, 
audyt i ocena włącznie z systemową oceną 
ex post długofalowego zrównoważenia i 
trwałości efektów programu.

Or. en
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Poprawka 237
Arne Gericke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, taką jak działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, 
audyt i ocena, w tym na systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw.

4. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, taką jak działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, 
audyt, analiza kosztów i korzyści i ocena, 
w tym na systemy informatyczne dla 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 238
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

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, realizacji i uwzględniania 
przepisów i strategii politycznych Unii 
dotyczących środowiska, różnorodności 
biologicznej, klimatu i stosownych 
aspektów energii odnawialnej i 
efektywności energetycznej, aby 
umożliwić osiągnięcie celów 
wymienionych w art. 3. Takie działania 
mogą obejmować:

Or. en

Poprawka 239
Arne Gericke
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informację i komunikację, w tym 
kampanie zwiększające poziom 
świadomości. Zasoby finansowe 
przeznaczone na działania komunikacyjne 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
obejmują także komunikację 
instytucjonalną dotyczącą priorytetów 
polityki Unii, a także stanu wdrożenia 
i transpozycji unijnych przepisów 
dotyczących środowiska, klimatu 
i stosownych aspektów czystej energii;

a) informację i komunikację, w tym 
kampanie zwiększające poziom 
świadomości. Zasoby finansowe 
przeznaczone na działania komunikacyjne 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
obejmują także komunikację 
instytucjonalną dotyczącą stanu wdrożenia 
i transpozycji unijnych przepisów 
dotyczących środowiska, klimatu i
stosownych aspektów czystej energii;

Or. en

Poprawka 240
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informację i komunikację, w tym 
kampanie zwiększające poziom 
świadomości. Zasoby finansowe 
przeznaczone na działania komunikacyjne 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
obejmują także komunikację 
instytucjonalną dotyczącą priorytetów 
polityki Unii, a także stanu wdrożenia 
i transpozycji unijnych przepisów 
dotyczących środowiska, klimatu 
i stosownych aspektów czystej energii;

a) informację i komunikację, w tym 
kampanie zwiększające poziom 
świadomości. Zasoby finansowe 
przeznaczone na działania komunikacyjne 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
obejmują także komunikację 
instytucjonalną dotyczącą priorytetów 
polityki Unii, a także stanu wdrożenia 
i transpozycji unijnych przepisów 
dotyczących środowiska, różnorodności 
biologicznej, klimatu i stosownych 
aspektów energii odnawialnej i 
efektywności energetycznej;

Or. en
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Poprawka 241
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) rozwijanie potencjału w celu 
lepszego zarządzania;

Or. en

Poprawka 242
Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) warsztaty, konferencje i spotkania; d) warsztaty, szkolenia, konferencje i 
spotkania;

Or. en
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