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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego 
rozporządzenie (UE) nr 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0385),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0249/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia […]

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji 
Rozwoju Regionalnego i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0000/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dążąc do osiągania celów Unii 
i celów końcowych określonych 
w przepisach, polityce, planach 
i zobowiązaniach międzynarodowych 
w zakresie środowiska, klimatu 
i powiązanych aspektów czystej energii 
program powinien przyczyniać się do 
przejścia w kierunku czystej, 

(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 jakości środowiska oraz 
zatrzymywania i odwrócenia procesu 
utraty różnorodności biologicznej, także 
przez wsparcie ze strony sieci Natura 2000 
i przez przeciwdziałanie degradacji 
ekosystemów, poprzez bezpośrednie 
interwencje albo działanie na rzecz 
włączania tych celów do innych polityk.

Or. en

Poprawka 2

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; tak samo ważna jest 
realizacja ogólnych programów działań w 
sprawie polityki na rzecz  środowiska 
i klimatu przyjętych zgodnie z art. 192 ust. 
3 TFUE, takich jak 7. program działań w 
zakresie środowiska20a.

__________________ __________________

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

12 Ramy polityki klimatyczno-
energetycznej do roku 2030, 
COM(2014)15 z 22.1.2014.

12 Ramy polityki klimatyczno-
energetycznej do roku 2030, 
COM(2014)15 z 22.1.2014.

13 „Strategia UE w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu”, COM(2013) 216 
z 16.4.2013.

13 „Strategia UE w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu” COM(2013) 216 
z 16.4.2013

14 Pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków”, COM(2016) 860 

14 Pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków”, COM(2016) 860 
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z 30.11.2016. z 30.11.2016.

15 Plan działania na rzecz przyrody, ludzi 
i gospodarki, COM(2017)198 z 27.4.2017.

15 Plan działania na rzecz przyrody, ludzi 
i gospodarki, COM(2017)198 z 27.4.2017.

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

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

17 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 
22.12.2000, s. 1).

17 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 
22.12.2000, s. 1).

18 Strategia tematyczna w dziedzinie 
ochrony gleby, COM(2006)231.

18 Strategia tematyczna w dziedzinie 
ochrony gleby, COM(2006)231.

19 Strategia na rzecz mobilności 
niskoemisyjnej, COM/2016/0501 final.

19 Strategia na rzecz mobilności 
niskoemisyjnej, COM/2016/0501 final.

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

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

20a 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).

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Do spełnienia zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia 
klimatycznego z Paryża, konieczna jest 
transformacja Unii w energooszczędne, 
niskoemisyjne i odporne na zmianę 
klimatu społeczeństwo. To z kolei wymaga 
podejmowania działań ze szczególnym 

(7) Do spełnienia zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia 
klimatycznego z Paryża, konieczna jest 
transformacja Unii w zrównoważone, 
energooszczędne, niskoemisyjne i odporne 
na zmianę klimatu społeczeństwo oparte 
na gospodarce o obiegu zamkniętym. To 
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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.

z kolei wymaga podejmowania działań ze 
szczególnym uwzględnieniem sektorów, 
które w największym stopniu przyczyniają 
się do obecnych poziomów emisji gazu 
cieplarnianego 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 realizacji unijnej 
strategii w dziedzinie klimatu i energii na 
połowę stulecia i długoterminowej, 
zgodnie z celem dotyczącym 
dekarbonizacji zapisanym w 
porozumieniu paryskim. 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 4

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 

(8) Przejście na czystą, niskoemisyjną
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 w 
zakresie energii odnawialnej i 
efektywności energetycznej, która 
przyczyni się do łagodzenia zmiany 
klimatu. Włączenie do programu działań 
w zakresie budowania zdolności daje 
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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.

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 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ocenach skutków prawodawstwa 
dotyczącego czystej energii szacuje się, że 
realizacja unijnych celów w dziedzinie 
energii na 2030 r. będzie 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 absorpcji 
środków z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w celu 
stymulowania inwestycji w czystą energię 
z wykorzystaniem instrumentów 
finansowych przewidzianych w ramach 
Funduszu InvestEU.

(9) W ocenach skutków prawodawstwa 
dotyczącego czystej energii szacuje się, że 
realizacja unijnych celów w dziedzinie 
energii na 2030 r. będzie wymagała 
dodatkowych inwestycji w wysokości 177 
mld EUR rocznie w okresie 2021–2030. 
Największe braki występują 
w inwestycjach w dekarbonizację 
budynków (efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii 
wykorzystywane na małą skalę), w sytuacji 
gdy kapitał powinien być kierowany 
w stronę projektów o wysoce 
rozproszonym charakterze. Jednym 
z celów podprogramu „Przejście na czystą 
energię” jest budowanie zdolności 
w zakresie tworzenia i agregacji projektów, 
a zatem również pomoc w absorpcji 
środków z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w celu 
stymulowania inwestycji w energię 
odnawialną i usprawnień w zakresie 
efektywności energetycznej,
z wykorzystaniem instrumentów 
finansowych przewidzianych w ramach 
Funduszu InvestEU.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Działanie, które otrzymało wkład 
z programu, może również otrzymać wkład 
z dowolnego programu unijnego, pod 
warunkiem że wkład z obu programów nie 
pokrywa tych samych kosztów. Działania, 
które otrzymują finansowanie 
skumulowane z różnych programów 
unijnych są poddawane tylko jednemu 
audytowi obejmującemu wszystkie 
przedmiotowe programy i dotyczące ich 
obowiązujące przepisy.

(11) Działanie, które otrzymało wkład 
z programu, może również otrzymać wkład 
z dowolnego programu unijnego, pod 
warunkiem że wkład z obu programów nie 
pokrywa tych samych kosztów. Działania, 
które otrzymują finansowanie 
skumulowane z różnych programów 
unijnych powinny być poddawane tylko 
jednemu audytowi obejmującemu 
wszystkie przedmiotowe programy 
i dotyczące ich obowiązujące przepisy.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W najnowszym unijnym pakiecie 
dotyczącym przeglądu wdrażania polityki 
ochrony środowiska21 stwierdzono, że 
należy poczynić znaczny postęp, aby 
przyspieszyć wdrażanie unijnego dorobku 
prawnego w dziedzinie środowiska 
i w większym stopniu włączać cele 
środowiskowe i klimatyczne do innych 
polityk. Program powinien zatem działać 
jako katalizator wymaganych postępów 
poprzez opracowywanie, testowanie 
i powielanie nowych podejść; wspieranie 
tworzenia, monitorowania i oceny polityki; 
zwiększanie zaangażowania 
zainteresowanych podmiotów; 
uruchamianie inwestycji w ramach 
wszystkich unijnych programów 

(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; 
usprawnianie zarządzania w dziedzinach 
dotyczących środowiska, zmiany klimatu
oraz pokrewnych kwestiach związanych z 
przejściem na czystą energię, w tym przez
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inwestycyjnych lub innych źródeł 
finansowania oraz wspieranie działań 
mających na celu pokonywanie różnych 
przeszkód w skutecznej realizacji 
kluczowych planów wymaganych 
w prawodawstwie dotyczącym środowiska.

zwiększanie zaangażowania 
zainteresowanych podmiotów; 
uruchamianie inwestycji w ramach 
wszystkich unijnych programów 
inwestycyjnych lub innych źródeł 
finansowania oraz wspieranie działań 
mających na celu pokonywanie różnych 
przeszkód w skutecznej realizacji 
kluczowych planów wymaganych 
w prawodawstwie dotyczącym środowiska.

__________________ __________________

21 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Przegląd wdrażania 
polityki ochrony środowiska UE –
Wspólne wyzwania i jak łączyć wysiłki by 
uzyskiwać lepsze wyniki” (COM(2017)063 
final).

21 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Przegląd wdrażania 
polityki ochrony środowiska UE –
Wspólne wyzwania i jak łączyć wysiłki by 
uzyskiwać lepsze wyniki” (COM(2017)063 
final).

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 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 

(13) Zatrzymanie i odwrócenie procesu 
utraty różnorodności biologicznej i 
degradacji ekosystemów, 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, 
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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.

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 i państwa członkowskie powinny
śledzić swoje wydatki związane 
z różnorodnością biologiczną. Należy 
również spełnić wymogi dotyczące 
śledzenia wydatków określone w innych 
przepisach Unii.

__________________ __________________

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

23 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

23 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

25 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z 
dnia 22 października 2014 r. w sprawie 
działań zapobiegawczych i zaradczych w 
odniesieniu do wprowadzania i 
rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków 
obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35).

25 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z 
dnia 22 października 2014 r. w sprawie 
działań zapobiegawczych i zaradczych w 
odniesieniu do wprowadzania i 
rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków 
obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35).

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Z niedawnych ocen i przeglądów, 
w tym przeglądu śródokresowego 

(14) Z niedawnych ocen i przeglądów, 
w tym przeglądu śródokresowego 
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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. 
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.

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. 
Strategiczne projekty ochrony przyrody 
powinny wspierać programy działań w celu 
wspomagania 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. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Propagowanie gospodarki o obiegu 
zamkniętym wymaga zmiany mentalności 
w zakresie projektowania, produkcji, 
konsumpcji i unieszkodliwiania materiałów 
i produktów, w tym tworzyw sztucznych. 
Program powinien przyczynić się do 
przejścia na model gospodarki o obiegu 
zamkniętym dzięki wsparciu finansowemu 
skierowanemu do różnych podmiotów 
(przedsiębiorstw, organów publicznych 
i konsumentów), w szczególności poprzez 
stosowanie, rozwijanie i powielanie 
najlepszych technologii, praktyk 
i rozwiązań dostosowanych do określonych 
uwarunkowań lokalnych, regionalnych lub 
krajowych, w tym poprzez zintegrowane 
podejścia do wdrażania planów 
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.

(16) Propagowanie gospodarki o obiegu 
zamkniętym i zasobooszczędności wymaga 
zmiany mentalności w zakresie 
projektowania, produkcji, konsumpcji 
i unieszkodliwiania materiałów 
i produktów, w tym tworzyw sztucznych. 
Program powinien przyczynić się do 
przejścia na model gospodarki o obiegu 
zamkniętym dzięki wsparciu finansowemu 
skierowanemu do różnych podmiotów 
(przedsiębiorstw, organów publicznych 
i konsumentów), w szczególności poprzez 
stosowanie, rozwijanie i powielanie 
najlepszych technologii, praktyk 
i rozwiązań dostosowanych do określonych 
uwarunkowań lokalnych, regionalnych lub 
krajowych, w tym poprzez zintegrowane 
podejścia do stosowania hierarchii 
postępowania z odpadami oraz wdrażania 
planów gospodarowania odpadami 
i zapobiegania powstawaniu odpadów.
Dzięki wsparciu realizacji strategii 
dotyczącej tworzyw sztucznych możliwe 
jest podjęcie działań w celu rozwiązania 
w szczególności problemu odpadów 
morskich.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Długoterminowym celem Unii 
w zakresie polityki dotyczącej powietrza 
jest osiągnięcie takich poziomów jakości 
powietrza, które nie powodują poważnych 

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

negatywnych skutków oraz zagrożeń dla 
zdrowia człowieka i dla środowiska. 
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.

__________________ __________________

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 12

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 

(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 
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konsumentów i szerszego udziału 
zainteresowanych stron, w tym organizacji 
pozarządowych, w konsultacjach 
i realizacji odnośnych polityk.

konsumentów i szerszego udziału 
społeczeństwa i zainteresowanych stron, 
w tym organizacji pozarządowych, 
w konsultacjach i realizacji odnośnych 
polityk. Program powinien zatem 
wspierać wiele organizacji pozarządowych 
oraz sieci podmiotów nienastawionych na 
zysk, które realizują cel leżący w ogólnym 
interesie Unii i są aktywne przede 
wszystkim w obszarze działań na rzecz 
środowiska lub klimatu, poprzez 
przyznawanie – w sposób konkurencyjny i 
przejrzysty – dotacji na działalność, aby 
pomóc takim organizacjom pozarządowym 
i sieciom we wnoszeniu rzeczywistego 
wkładu w politykę Unii oraz budować i 
wzmacniać ich zdolności, tak by stawały 
się efektywniejszymi partnerami.

Or. en

Poprawka 13

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.

__________________ __________________

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

Poprawka 14

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 
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.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Powodzenie strategicznych 
projektów ochrony przyrody oraz 
strategicznych projektów zintegrowanych 
zależy od ścisłej współpracy między 
władzami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi oraz podmiotami 
niepaństwowymi, których dotyczą cele 
programu. Należy zatem stosować zasady 
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przejrzystości i upubliczniania decyzji 
dotyczących opracowywania, realizacji, 
oceny i monitorowania projektów, w 
szczególności w przypadku uwzględniania 
odnośnych kwestii w innych politykach 
lub gdy w grę wchodzi wiele źródeł 
finansowania.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Niniejszy program, który jest 
odzwierciedleniem znaczenia, jakie ma 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, przyczyni 
się do uwzględnienia działań w dziedzinie
klimatu w innych politykach i do 
osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest 
przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu 
UE na cele związane z klimatem. Oczekuje 
się, że w ramach działań objętych 
programem 61 % ogólnej puli środków 
finansowych programu będzie 
przeznaczonych na osiąganie celów 
w zakresie klimatu. W trakcie 
przygotowania i realizacji programu 
zidentyfikowane zostaną odpowiednie 
działania, które zostaną poddane ponownej 
ocenie w ramach stosownych procedur 
oceny i przeglądu.

(24) Niniejszy program, który jest 
odzwierciedleniem znaczenia, jakie ma 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, przyczyni 
się do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu w innych politykach i do 
osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest 
przeznaczenie 30 % wydatków z budżetu 
UE na cele związane z klimatem. Oczekuje 
się, że w ramach działań objętych 
programem (61 %) ogólnej puli środków 
finansowych programu będzie 
przeznaczonych na osiąganie celów 
w zakresie klimatu. W trakcie 
przygotowania i realizacji programu 
zidentyfikowane zostaną odpowiednie 
działania, które zostaną poddane ponownej 
ocenie w ramach stosownych procedur 
oceny i przeglądu.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Minimalnym i maksymalnym 
poziomom współfinansowania należy 
nadać wartości konieczne do zachowania 
skutecznego poziomu wsparcia 
udzielanego w ramach programu, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu niezbędnej 
elastyczności i zdolności 
dostosowawczych, które są potrzebne, by 
reagować na obecne zróżnicowanie 
działań i podmiotów.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) W celu zapewnienia, by wsparcie 
udzielane w ramach programu i realizacja 
tego programu były spójne z politykami i 
priorytetami Unii oraz stanowiły 
uzupełnienie innych unijnych 
instrumentów finansowych, uprawnienia 
do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej powinny zostać przekazane 
Komisji w celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia przez przyjęcie 
wieloletnich programów prac. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
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instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „strategiczne projekty ochrony 
przyrody” oznaczają projekty, które 
sprzyjają osiąganiu unijnych celów 
w zakresie przyrody i różnorodności 
biologicznej poprzez realizację 
w państwach członkowskich spójnych 
programów działań, aby uwzględniać te 
cele i priorytety w innych politykach 
i instrumentach finansowania m.in. 
poprzez skoordynowaną realizację 
priorytetowych ram działań ustanowionych 
na podstawie dyrektywy 92/43/EWG;

1) „strategiczne projekty ochrony 
przyrody” oznaczają projekty, które 
sprzyjają osiąganiu unijnych celów 
w zakresie przyrody i różnorodności 
biologicznej poprzez realizację spójnych 
programów działań, w szczególności 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 20

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 

1. Celem ogólnym programu jest 
wspieranie przejścia w kierunku czystej, 
energooszczędnej, niskoemisyjnej
i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 
o obiegu zamkniętym, ochrona i poprawa
jakości środowiska oraz zatrzymanie 
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i poprawę jakości środowiska oraz 
zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty 
różnorodności biologicznej, a tym samym 
przyczynienie się do zrównoważonego 
rozwoju.

i odwrócenie procesu utraty różnorodności 
biologicznej i degradacji ekosystemów, 
a tym samym przyczynienie się do 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 21

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

Or. en

Poprawka 22

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, skutecznego 
przestrzegania i egzekwowania 
odpowiednich przepisów i polityk Unii, w 
szczególności poprzez poprawę 
zarządzania w zakresie środowiska i 
klimatu na wszystkich szczeblach, w tym 
przez zwiększenie potencjału podmiotów 
publicznych i prywatnych oraz 
zaangażowanie społeczeństwa 
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obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wspieranie realizacji ogólnych 
programów działania Unii w zakresie
środowiska przyjętych na podstawie 
art. 192 ust. 3 TFUE.

Or. en

Poprawka 24

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 w cenach 
bieżących.

Or. en

Poprawka 25

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
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Poprawka 26

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 27

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 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a

Współpraca międzynarodowa

W trakcie realizacji programu możliwa 
będzie współpraca z właściwymi 
organizacjami międzynarodowymi i z ich 
instytucjami i organami, jeśli będzie to 
konieczne do osiągnięcia celów ogólnych 
określonych w art. 3.



PE627.845v01-00 24/38 PR\1163016PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program jest realizowany w sposób 
zapewniający jego spójność z Europejskim 
Funduszem Rozwoju Regionalnego, 
Europejskim Funduszem Społecznym+, 
Funduszem Spójności, Europejskim 
Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskim 
Funduszem Morskim i Rybackim, 
programem „Horyzont Europa”, 
instrumentem „Łącząc Europę” 
i funduszem InvestEU w celu stworzenia 
synergii, szczególnie jeśli chodzi 
o strategiczne projekty ochrony przyrody 
i strategiczne projekty zintegrowane, 
a także w celu wsparcia wykorzystywania 
i powielania rozwiązań opracowanych 
w ramach programu.

Komisja zapewnia jednolitą realizację
programu oraz zapewnia spójność i 
koordynację działań z Europejskim 
Funduszem Rozwoju Regionalnego, 
Europejskim Funduszem Społecznym+, 
Funduszem Spójności, Europejskim 
Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskim 
Funduszem Morskim i Rybackim, 
programem „Horyzont Europa”, 
instrumentem „Łącząc Europę” 
i funduszem InvestEU w celu stworzenia 
synergii, szczególnie jeśli chodzi 
o strategiczne projekty ochrony przyrody 
i strategiczne projekty zintegrowane, 
a także w celu wsparcia wykorzystywania 
i powielania rozwiązań opracowanych 
w ramach programu.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a) – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) inne państwa trzecie wymienione 
w programie prac zgodnie z warunkami 
określonymi w ust. 4–6;

3) inne państwa trzecie wymienione 
w wieloletnich programach prac zgodnie 
z warunkami określonymi w ust. 4–6;

Or. en
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria wyboru są określane 
w zaproszeniach do składania wniosków 
i uwzględniają, co następuje:

Kryteria wyboru są określane 
w wieloletnich programach prac i w 
zaproszeniach do składania wniosków 
i uwzględniają, co następuje:

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekty finansowane z programu 
są realizowane w taki sposób, aby nie 
utrudniać osiągania celów programu
dotyczących środowiska, klimatu lub 
stosownych aspektów czystej energii oraz, 
w miarę możliwości, służą propagowaniu 
zielonych zamówień publicznych;

a) projekty finansowane z programu 
są realizowane w taki sposób, aby 
przyczyniać się do osiągania celów 
programu dotyczących środowiska, 
klimatu lub stosownych aspektów czystej 
energii określonych w art. 3, są 
realizowane w taki sposób, aby nie 
utrudniać osiągania takich celów oraz
służą propagowaniu zielonych zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) projekty zapewniają podejście 
efektywne pod względem kosztów oraz są 
spójne pod względem technicznym i 
finansowym;
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Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) pierwszeństwo mają projekty 
o najwyższym potencjale w zakresie 
wpływu polityki na osiągnięcie celów 
określonych w art. 3; 

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pierwszeństwo mają projekty 
o najwyższym potencjale pod względem 
powielenia i absorpcji przez sektor 
publiczny lub prywatny bądź uruchomienia 
największych inwestycji lub zasobów 
finansowych (potencjał katalizowania);

c) dodatkowe punkty w ramach oceny 
otrzymują projekty o najwyższym 
potencjale pod względem powielenia 
i absorpcji przez sektor publiczny lub 
prywatny bądź uruchomienia największych 
inwestycji lub zasobów finansowych 
(potencjał katalizowania);

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działanie, które otrzymało wkład 
z innego programu unijnego, może również 
otrzymać wkład w ramach programu LIFE, 
pod warunkiem że wkład z obu programów 

1. Działanie, które otrzymało wkład 
z innego programu unijnego, może również 
otrzymać wkład w ramach programu LIFE, 
pod warunkiem że wkład z obu programów 
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nie pokrywa tych samych kosztów. Do 
każdego wkładu w dane działanie 
zastosowanie mają przepisy dotyczące 
odpowiedniego unijnego programu, 
z którego pochodzi ten wkład. 
Finansowanie skumulowane nie może 
przekraczać całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych działania, a wsparcie 
z różnych programów Unii można obliczać 
proporcjonalnie zgodnie z dokumentami 
określającymi warunki wsparcia.

nie pokrywa tych samych kosztów. Aby 
kwalifikować się do otrzymania wkładów z 
niniejszego programu, działania, które 
były finansowane z innych programów 
unijnych, nie mogły być realizowane 
w sposób utrudniający osiąganie celów 
dotyczących środowiska lub klimatu 
określonych w art. 3. Do każdego wkładu 
w dane działanie zastosowanie mają 
przepisy dotyczące odpowiedniego 
unijnego programu, z którego pochodzi ten 
wkład. Finansowanie skumulowane nie 
może przekraczać całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych działania, a wsparcie 
z różnych programów Unii można obliczać 
proporcjonalnie zgodnie z dokumentami 
określającymi warunki wsparcia.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program prac Wieloletni program prac

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program jest realizowany w ramach 
co najmniej dwóch wieloletnich 
programów prac, o których mowa
w art. 110 rozporządzenia finansowego. 
W stosownych przypadkach programy 
prac określają całkowitą kwotę 
zarezerwowaną na działania łączone.

1. Program jest realizowany w ramach 
co najmniej dwóch wieloletnich 
programów prac, o których mowa 
w art. 110 rozporządzenia finansowego. 
Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 21 w celu uzupełnienia 
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niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie 
wspomnianych wieloletnich programów 
prac.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) minimalne i maksymalne poziomy 
współfinansowania przyporządkowane
poszczególnym podprogramom 
określonym w art. 4;

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) maksymalną kwotę zarezerwowaną 
na działania łączone;

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) orientacyjne terminy publikowania 
zaproszeń do składania wniosków na 
okres objęty wieloletnim programem prac;



PR\1163016PL.docx 29/38 PE627.845v01-00

PL

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) techniczną metodologię procedury 
wyboru projektów oraz elementy kryteriów 
wyboru określone w art. 13.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Czas trwania pierwszego 
wieloletniego programu prac wynosi 
cztery lata, a czas trwania drugiego 
wieloletniego programu prac – trzy lata.

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Komisja zapewnia, aby 
niewykorzystane środki w ramach danego 
zaproszenia do składania wniosków 
zostały rozdzielone między różne rodzaje 
działań, o których mowa w art. 10 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Przy opracowywaniu wieloletnich 
programów prac Komisja zapewnia 
konsultacje z zainteresowanymi stronami. 

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu.

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu trzech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu.

Ocena ta obejmuje następujące elementy:

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jakościowe i ilościowe aspekty 
realizacji programu;

Or. en
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) efektywność wykorzystania 
zasobów;

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osiągnięcie celów wszystkich 
środków – w miarę możliwości – na 
poziomie wyników i skutków;

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rzeczywisty lub spodziewany 
sukces projektów w pozyskiwaniu innych 
unijnych środków, przy uwzględnieniu, w 
szczególności, korzyści wynikających ze 
zwiększonej spójności z innymi unijnymi 
instrumentami finansowymi;

Or. en
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zakres, w jakim osiągnięto 
synergie między celami oraz 
komplementarność programu wobec 
innych stosownych programów Unii;

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) unijną wartość dodaną i 
długofalowe skutki programu, zmyślą o
podjęciu decyzji o wznowieniu, zmianie 
lub zawieszeniu środków;

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera g) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zakres, w jakim zaangażowane 
były zainteresowane strony;

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera h) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) ilościową i jakościową analizę 
wkładu programu w status ochrony 
siedlisk i gatunków wymienionych w 
dyrektywach 92/43/EWG i 2009/147/WE;

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po zakończeniu realizacji 
programu, lecz nie później niż cztery lata 
po upływie okresu określonego w art. 1 
akapit drugi, Komisja przeprowadza ocenę 
końcową programu.

3. Po zakończeniu realizacji 
programu, lecz nie później niż cztery lata 
po upływie okresu określonego w art. 1 
akapit drugi, Komisja przeprowadza ocenę 
końcową programu, którą uzupełnia 
sprawozdanie z zewnętrznej i niezależnej 
oceny ex-post obejmujące realizację i 
wyniki programu.

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

4. Komisja przedkłada wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Or. en
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania 
projektów i ich wyników) poprzez 
dostarczanie spójnych, skutecznych 
i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania 
projektów i ich wyników) poprzez 
dostarczanie spójnych, skutecznych 
i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej. W 
tym celu odbiorcy używają logo 
programu, tak jak przedstawiono w 
załączniku IIa, we wszelkich działaniach 
komunikacyjnych; logo to umieszcza się 
także na tablicach ogłoszeń w 
strategicznych, widocznych dla wszystkich 
miejscach. Wszelkie dobra trwałe nabyte 
w ramach programu muszą być opatrzone 
logo programu, z wyjątkiem przypadków 
wymienionych przez Komisję.

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki powracające z instrumentów 
finansowych ustanowionych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1293/2013 mogą 
być inwestowane w instrumenty 
finansowe ustanowione w ramach 
[funduszu InvestEU].

4. Środki powracające z instrumentów 
finansowych ustanowionych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1293/2013 mogą 
być realokowane  między poszczególnymi 
działaniami w ramach niniejszego 
programu.

Or. en
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2.1 – tiret drugie – podtiret piąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Zasobooszczędność

Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Or. en
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UZASADNIENIE

Ochrona środowiska nie stanowi przeszkody dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
Przeciwnie, zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej, 
dekarbonizacja i przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym mają podstawowe znaczenie 
dla długoterminowego dobrobytu społeczno-gospodarczego i globalnej konkurencyjności. 
Zgodnie z powtarzanym przez instytucje stwierdzeniem UE powinna być światowym liderem 
w zakresie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Mimo tego wiele pozostaje 
jeszcze do zrobienia.  

Właściwe wdrażanie unijnego prawodawstwa i polityki w dziedzinie środowiska i klimatu –
połączone z wymaganymi środkami finansowymi – jest niezbędne do realizacji nadrzędnych 
celów w zakresie środowiska i klimatu oraz spełnienia międzynarodowych zobowiązań 
podjętych przez Unię i państwa członkowskie. Dla Parlamentu kluczowe znaczenie ma 
zapewnienie wieloletnim ramom finansowym na lata 2021–2027 odpowiedniego poziomu 
finansowania oraz mocniejsze ukierunkowanie zasobów budżetowych na obszary, w których 
osiąga się wyraźną europejską wartość dodaną i które pobudzają zrównoważony wzrost 
gospodarczy. Środki, którymi dysponuje budżet UE, są jednak ograniczone, a państwa 
członkowskie muszą również zapewnić odpowiednie zasoby krajowe, aby osiągnąć cele 
wyznaczone przez UE. 

Program LIFE, jako jedyny program konkretnie ukierunkowany na wspieranie działań na rzecz 
środowiska i klimatu, pozostaje jednym z kluczowych, skutecznych i efektywnych 
instrumentów finansowych mających przyczyniać się do realizacji celów UE. Potrzebne i 
zasadne jest zatem podwojenie puli środków finansowych przeznaczonych na program LIFE, 
co postulował już wcześniej Parlament Europejski. Biorąc pod uwagę fakt, że istnieje wiele 
innych sposobów finansowania działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania 
się do tego zjawiska, dodatkowe środki powinny stanowić proporcjonalne uzupełnienie 
zasobów przeznaczonych na środowisko w ramach puli środków. 

Zważywszy na wielkość proponowanej puli środków na finansowanie programu LIFE, nie 
można oczekiwać, że środki te wystarczą na osiągnięcie nadrzędnych ambitnych celów UE w 
dziedzinie środowiska i klimatu. Aby skompensować skromny budżet, program LIFE ma 
ułatwiać uwzględnianie kwestii dotyczących środowiska w innych politykach, w szczególności 
w ramach większych programów finansowanych przez UE. Lepsze uwzględnianie odnośnych 
kwestii w innych politykach z pewnością przyniesie korzyści, konieczne jest jednak 
zapewnienie odpowiedniej przejrzystości, monitorowania i oceny programów, dla których 
program LIFE ma być katalizatorem procesu włączania kwestii dotyczących środowiska do 
głównego nurtu polityki. W celu zapewnienia, aby wydatki skutecznie przyczyniały się do 
osiągnięcia celów ustalonych w programie LIFE, konieczne będzie ścisłe przestrzeganie 
odnośnych zasad i większa spójność w ramach poszczególnych synergetycznych programów 
budżetowych i obszarów polityki UE. 

Korzyści i jakość

Budżetowanie wynikowe oraz kładzenie nacisku na jakość i korzyści powinny być 
podstawowymi elementami determinującymi przydział wszelkiego finansowania publicznego. 
Przydzielanie środków na szczeblu krajowym uznano za nieskuteczne i stopniowe 
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wycofywanie takich praktyk w obecnym programie LIFE jest pozytywnym krokiem, zgodnym 
z postulatami Parlamentu. Należy zauważyć, że położenie nacisku na korzyści umożliwi 
ukierunkowanie środków unijnych na osiąganie nadrzędnych celów UE, a nie na realizację 
różnych krajowych priorytetów. Ponowne podporządkowanie priorytetów i finansowania 
programu LIFE decyzjom krajowym nie zmniejszy obciążeń dla podatników i konsumentów 
ani nie przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników, ograniczy natomiast efektywność i 
skuteczność programu. 

Centralizacja zarządzania i ukierunkowane wytyczne pomogą stworzyć równe warunki 
działania i podnieść standard i ogólną wartość dodaną wniosków i projektów. Stworzenie przez 
Komisję krajowych punktów kontaktowych i sieci takich punktów zasługuje na pozytywną 
ocenę. Należy zauważyć, że nie powinno to prowadzić do obniżenia standardów w odniesieniu 
do kryteriów wyboru. Aby zrealizować cele programu LIFE, należy horyzontalnie stosować 
jasno określone kryteria. 

Zrównoważanie elastyczności i rozliczalności 

Komisja poczyniła istotne postępy pod względem skondensowania tekstu prawnego oraz 
usprawnienia procesu decyzyjnego. Starania te zasługują wprawdzie na uznanie, nie mogą 
jednak powodować braku pewności prawa ani braku bezpieczeństwa w odniesieniu do 
aktualnych działań i finansowania. Strategiczna elastyczność i zdolności dostosowawcze 
umożliwią programowi LIFE realizację najpilniejszych priorytetów. Dodatkowy nacisk 
położony na jeden z tych elementów w wieloletnich ramach finansowych jest krokiem we 
właściwym kierunku, niemniej jasność i stabilność mają zasadnicze znaczenie dla efektywnego 
i skutecznego funkcjonowania każdego programu budżetowego. Swoboda działania mająca 
zapewnić efektywność nie może utrudniać osiągnięcia celów programu LIFE i nadrzędnych 
celów UE.  Wieloletnie programy prac powinny zatem być wdrażane w drodze aktów 
delegowanych zapewniających międzyinstytucjonalne współdziałanie, zaangażowanie 
zainteresowanych stron i demokratyczną rozliczalność. 

W ocenie skutków stwierdzono, że podstawa prawna nie przesądza o konkretnych poziomach 
finansowania, zważywszy na zmieniające się potrzeby i wymagania. Dzięki ustaleniu 
minimalnych i maksymalnych poziomów współfinansowania, różnych dla poszczególnych 
podprogramów i działań, potencjalni wnioskodawcy i ewentualne projekty uzyskują stabilność, 
a jednocześnie zapewniona jest elastyczność i zdolności dostosowawcze w celu uwzględnienia 
indywidualnych wymagań i sytuacji. 

Środowisko 

Program LIFE stanowi istotny bodziec do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w 
UE, w szczególności w odniesieniu do wdrażania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej 
oraz zarządzania siecią Natura 2000. Różnorodność biologiczna i zdrowe ekosystemy mają 
również kapitalne znaczenie dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i gospodarki. Szacuje się, 
że 4,4 mln miejsc pracy zależy bezpośrednio od zdrowych ekosystemów w Europie, a wkład 
sieci Natura 2000 w unijny PKB wynosi między 1,7 a 2,5% dzięki usługom ekosystemowym, 
takim jak składowania dwutlenku węgla, oczyszczanie wody, zapylanie roślin i turystyka. 
Mimo to, przy obecnej tendencji utraty różnorodności biologicznej, cele UE w zakresie 
różnorodności biologicznej na 2020 r. i cele z Aichi dotyczące różnorodności biologicznej nie 
zostaną osiągnięte. Aby zintensyfikować swoje działania, UE musi zobowiązać się do podjęcia 
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natychmiastowych, szeroko zakrojonych i dodatkowych wysiłków na rzecz ochrony przyrody.

W ocenie skutków stwierdza się, że najskuteczniejszym sposobem zapewnienia ochrony 
różnorodności biologicznej i ekosystemów byłoby zastosowanie ukierunkowanego podejścia 
opartego na finansowaniu małych projektów, w porównaniu z większą i bardziej ogólną pulą 
środków na ochronę różnorodności biologicznej. Zwiększenie puli środków finansowych 
pozwoliłoby rozszerzyć zasięg i wpływ takich ukierunkowanych projektów, a jednocześnie 
przyczyniłoby się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu w innych politykach oraz do 
podejmowania dalszych działań. W tym kontekście ważne jest zapewnienie przejrzystości, 
rozliczalności i skuteczności. Parlament Europejski podkreślał, że UE, a zwłaszcza państwa 
członkowskie, muszą zapewnić jasne, ilościowe i wymierne cele wraz z odnośnymi 
wskaźnikami skuteczności działania, narzędziami służącymi monitorowaniu, procesami 
zapewniającymi podejmowanie zobowiązań, a także mechanizmami przeglądu i 
sprawozdawczości. 

Klimat i przejście na czystą energię

Celom klimatycznym i energetycznym Unii na rok 2030, jej strategii dotyczącej dekarbonizacji 
do połowy wieku i w perspektywie długoterminowej oraz zobowiązaniom Unii podjętym w 
ramach porozumienia paryskiego muszą towarzyszyć odpowiednie polityki i zasoby finansowe. 
Ani razu w latach objętych obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi UE nie zdołała 
osiągnąć celu dotyczącego wydatków na działania związane z klimatem. Przejście na czystą 
energię nie tylko będzie korzystne dla klimatu, lecz także przyczyni się do tworzenia miejsc 
pracy, pobudzenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. 
Parlament Europejski podkreślał, że zwiększenie wydatków związanych z klimatem do 
poziomu co najmniej 30% w WRF na lata 2021–2027 ma w związku z tym zasadnicze 
znaczenie. 

Cel dotyczący dekarbonizacji określony w porozumieniu paryskim wymaga szybkiej realizacji 
strategii umożliwiającej przejście na czyste, niskoemisyjne źródła energii. Znaczna część 
proponowanego zwiększenia środków na program LIFE została skierowana na nowy 
podprogram, którego celem jest przejście na czystą energię. Można to postrzegać jako naturalny 
proces wynikający ze specyfiki funkcjonowania programu LIFE; należy jednak podkreślić, że 
środki finansowe programu LIFE należy wykorzystywać wyłącznie na pobudzanie rozwijania 
i realizowania projektów w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej. 
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