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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz 
zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r. właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że przyszła zrównoważona gospodarka nie jest wyłącznie celem o wymiarze 
moralnym, ale także ekonomiczną koniecznością; uważa, że UE powinna być wiodącą siłą 
podczas tej transformacji oraz promować przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie niskoemisyjne i żyjącego zgodnie z zasadą trwałego 
rozwoju, poprzez ograniczenie zużycia energii, decentralizację dostaw energii, 
zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych i zapewnienie odporności 
ekosystemu, aby zachować konkurencyjność europejskiego przemysłu i zagwarantować 
czyste i zdrowe otoczenie naturalne;

2. przypomina, że kolejna perspektywa finansowa powinna doprowadzić do osiągnięcia 
celów strategii „UE 2020”, w szczególności celów 20/20/20 w zakresie klimatu i energii, 
w tym zwiększenia do 30 proc. docelowej redukcji emisji, a także do osiągnięcia celów 
flagowej inicjatywy „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”;

3. ponownie przypomina o znaczeniu, jakie ma przekształcenie gospodarki UE w 
gospodarkę oszczędnie korzystającą z zasobów; jest zatem zdania, że UE powinna 
wykorzystać swój budżet, aby spowodować oszczędniejsze wykorzystywanie zasobów i 
ograniczyć uzależnienie od przywozu, przy jednoczesnym zwiększeniu recyklingu i 
przywracania do stanu wyjściowego w gospodarce odpadami, gospodarce wodnej, 
materiałowej i w gospodarowaniu gruntami;

4. podkreśla konieczność większego zintegrowania unijnego ustawodawstwa i celów z 
zakresu ochrony środowiska, zdrowia publicznego i klimatu z politykami sektorowymi (w 
tym WPR, polityką spójności, polityką ochrony konsumentów, WPRyb i polityką 
rozwojową); sugeruje zatem zintegrowanie finansowania UE, aby zagwarantować 
przestrzeganie unijnego ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska i zdrowia 
publicznego i aktywny wkład finansowania z budżetu UE w realizację celów polityki 
ochrony środowiska oraz by zgodnie z sugestiami zawartymi przez Komisję w przeglądzie 
budżetu włączyć obowiązek wskazywania w przejrzysty sposób przypadków, gdzie 
programy sektorowe wspierały cele z zakresu klimatu zawarte w strategii „Europa 2020”; 
podkreśla rolę przyszłych programów badań i innowacji w realizacji celów UE w zakresie 
inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu;

5. wyraża przekonanie, że budżet UE powinien wspierać dostarczanie takich dóbr 
publicznych, których prawdopodobnie rynek nie jest w stanie dostarczyć w odpowiedniej 
ilości; do środowiskowych dóbr publicznych zalicza się ochronę różnorodności 
biologicznej i ekosystemów, dzikiej przyrody, stabilności klimatycznej i zdolności do 
pochłaniania dwutlenku węgla, dostaw wody i jej jakości, jakości powietrza i gleby, 
odporności na pożary i powodzie oraz zachowanie cennego krajobrazu kulturowego i 
historycznego; uważa zatem, ze wspólna polityka rolna powinna wynagradzać rolników i 
zarządców gruntów za dostarczanie dóbr publicznych, takich jak atrakcyjne tereny 



PE454.369v02-00 4/7 AD\854921PL.doc

PL

wiejskie o dużej różnorodności biologicznej, oraz że fundusze strukturalne i Fundusz 
Spójności powinny promować ekologiczny i trwały rozwój oraz przechodzenie w 
kierunku społeczeństwa zużywającego niewiele energii i oszczędnie korzystającego z 
zasobów;

6. apeluje o to, by wszelkie instrumenty polityki strukturalnej lub polityki spójności na nowy 
okres finansowania były nastawione na osiągnięcie opłacalnych ograniczeń emisji gazów 
cieplarnianych, zgodnie z celem zakładającym większą redukcję emisji na rok 2020 i 
celem 2°C; 

7. podkreśla konieczność rozbudowania krajowych i europejskich rachunków o kwestie 
europejskie, aby ułatwić transformację ekologiczną europejskiej gospodarki, która 
doprowadzi do długoterminowego wzrostu gospodarczego i dobrej koniunktury, co 
stwierdziła między innymi Europejska Agencja Środowiska w sprawozdaniu w sprawie 
stanu i perspektyw środowiska w Europie na rok 2010;

8. jest przekonany, że jedynie spójny budżet UE może faktycznie przynieść maksymalne 
wyniki; powtarza, że spójniejsza polityka budżetowa oznacza, że należy zachować 
spójność nie tylko pomiędzy poszczególnymi politykami, lecz również pomiędzy 
budżetami krajowymi a budżetem unijnym;

9. podkreśla, że wydatki UE muszą być bardziej wyraźnie ukierunkowane i muszą 
koncentrować się na projektach, które przynoszą najwięcej korzyści publicznych na 
szczeblu europejskim oraz które wspierają główne cele europejskie, takie jak przejście do 
gospodarki niskoemisyjnej i spójne wspieranie czystego ekologicznego wzrostu;

10. jest zaniepokojony skutkami finansowymi i politycznymi szkodliwych dla środowiska 
dotacji; uważa, że europejskie fundusze nie powinny mieć negatywnego wpływu na 
środowisko, zmianę klimatu, ekosystemy i bioróżnorodność w UE lub poza nią; wzywa 
zatem Komisję do wskazania, a następnie UE do stopniowego wycofania do roku 2020 
wszystkich szkodliwych dla środowiska dotacji, zgodnie z zobowiązaniem podjętym na 
mocy Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) w Nagoi oraz o skontrolowanie 
całego budżetu pod kątem kwestii związanych z klimatem i różnorodnością biologiczną; 
likwidacja tych szkodliwych dotacji uwolni środki, które będą wykorzystywane na 
przykład do tworzenia ekologicznych miejsc pracy; zwraca się także o dokonanie oceny 
płatności europejskich przed ich realizacją, aby upewnić się, że nie będą one miały 
negatywnego wpływu na europejskie cele z zakresu klimatu, energii, różnorodności 
biologicznej i zasobów oraz że nie będą one zagrażały realizacji tych celów;

11. jest zatem przekonany, że całość finansowania UE przed jego wypłatą musi zostać 
skontrolowana pod kątem kwestii związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym, aby 
upewnić się, że nie występują żadne negatywne skutki zagrażające osiągnięciu 
europejskich celów w zakresie środowiska naturalnego, klimatu, różnorodności 
biologicznej czy wykorzystywania zasobów; powtarza, że następnie należy przeprowadzić 
właściwe monitorowanie, aby sprawdzić, czy osiągnięto zakładane cele oraz czy 
spełniono wymogi i aktywnie wspomagać osiągnięcie celów w zakresie klimatu, energii i 
różnorodności biologicznej do 2020 r.;

12. jest zaniepokojony brakiem przejrzystości w wydatkach UE i jest przekonany, że otwarty i 
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przejrzysty proces informowania wszystkich obywateli poprawi przyszłość wspólnoty 
oraz że należy zatem zapewnić ujawnianie wszystkich informacji o wydatkach z budżetu 
UE w sposób wyczerpujący, terminowy i przystępny;

13. ponownie przypomina o znaczeniu, jakie ma realizacja unijnych celów dotyczących 
klimatu i bioróżnorodności i wzywa UE do zagwarantowania, że cele te znajdą 
odzwierciedlenie we wszystkich pozostałych strategiach politycznych; wzywa UE do 
przeznaczenia wystarczających funduszy w sposób strukturalny, aby zrealizować te cele i 
w dalszym ciągu zwiększać potencjał krajów rozwijających się i pomagać im we 
włączaniu ochrony środowiska i ograniczania skutków zmiany klimatu i działań 
adaptacyjnych przekrojowo do wszystkich sektorów i planów rozwoju gospodarczego;

14. apeluje, by w budżecie UE przeznaczyć na zasadzie strukturalnej środki wystarczające do 
osiągnięcia kluczowych celów UE w zakresie środowiska naturalnego oraz by 
przeznaczyć środki z poszczególnych funduszy UE na sektory przyjazne dla środowiska, 
takie jak oszczędność energii, energia ze źródeł odnawialnych, rolnictwo zgodne z zasadą 
trwałego rozwoju i transport publiczny, które przyczyniają się do wzmacniania i 
zwiększania odporności gospodarki UE;

15. utrzymuje, że aby osiągnąć unijne i światowe cele w zakresie różnorodności biologicznej, 
należy zagwarantować współfinansowanie zarządzania siecią Natura 2000 ze specjalnego 
źródła w nowych ramach budżetowych UE; zauważa, że według sprawozdania TEEB 
(ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej) zwrot z inwestycji w ochronę 
różnorodności biologicznej jest do stu razy większy;

16. podkreśla konieczność zapewnienia długofalowego finansowania w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych priorytetom z zakresu zdrowia publicznego, 
promowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom, zwłaszcza za pomocą strategicznego i 
bardziej efektywnie zarządzanego programu działań następczych w odniesieniu do 
obowiązującego unijnego programu zdrowia publicznego;

17. uznaje pozytywny wpływ inwestycji w infrastrukturę zdrowotną na reformy strukturalne 
w sektorze opieki zdrowotnej oraz podkreśla potrzebę utrzymania i zwiększenia funduszy 
strukturalnych przeznaczonych na infrastrukturę zdrowotną, co tym samym wspiera 
dostosowanie systemów opieki zdrowotnej i ich innowacyjne przekształcanie pod kątem 
wymogów wzrostu i trwałego rozwoju;

18. apeluje, aby w kolejnych WRF zapewnić odpowiednie szkolenia, badania naukowe i 
finansowanie z agencji, aby promować zintegrowane podejście w UE do bezpieczeństwa 
żywności i dzięki temu zadbać w perspektywie długoterminowej o wysoki poziom 
bezpieczeństwa żywności i zdrowia oraz dobrostanu zwierząt w całej UE;

19. apeluje, by uznano kształcenie i uczenie się przez całe życie za kluczowe czynniki służące 
poprawie zdrowia publicznego;

20. podkreśla znaczenie programu LIFE+ jako głównego instrumentu w całości poświęconego 
finansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska i podkreśla potrzebę 
wzmocnienia LIFE+ w przyszłych WRF w celu osiągnięcia celów UE w zakresie 
środowiska naturalnego przy jednoczesnym promowaniu synergii z innymi instrumentami 
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finansowymi UE;

21. podkreśla, że Europejski Trybunał Obrachunkowy i właściwe organy krajowe muszą 
ocenić nie tylko zgodność z prawem, lecz również skuteczność wydatków europejskich 
oraz stopień, w jakim dane środki przyczyniają się do osiągnięcia celów w zakresie 
środowiska naturalnego;

22. wzywa Komisję do dalszego opracowywania i regularnego przedstawiania Parlamentowi, 
oprócz zobowiązań pozostających do spłaty (RAL) i środków do zakontraktowania 
(RAC), kluczowych jakościowych i ilościowych wskaźników wydajności w odniesieniu 
do wykonania budżetu w kolejnych WRF;

23. wzywa Komisję do zwiększenia wydajności i skuteczności kolejnych instrumentów 
finansowych poprzez lepsze monitorowanie jakościowych wskaźników wydajności i 
sprawozdawczość dotyczącą tych wskaźników;

24. wzywa Komisję do przedstawienia rocznych celów politycznych do osiągnięcia w 
kolejnych WRF, dzięki którym możliwe będzie dokładniejsze prześledzenie osiągniętych 
wyników pod koniec okresu obowiązywania WRF.
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