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Poprawka 1
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając białą księgę Komisji 
Europejskiej pt. „Adaptacja do zmian 
klimatu: europejskie ramy działania” na 
rok 2009 i europejską strategię adaptacji 
do zmiany klimatu na 2013 r.,

Or. en

Poprawka 2
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Agendę terytorialną Unii 
Europejskiej 2020: W kierunku bardziej 
konkurencyjnej i zrównoważonej Europy 
zróżnicowanych regionów,

Or. fr

Poprawka 3
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając cele z Aichi dla świata, 
zawarte w „Planie strategicznym na rzecz 
różnorodności biologicznej na lata 2011–
2020” przyjętym przez strony Konwencji o 
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różnorodności biologicznej (CBD) we 
wrześniu 2010 r.,

Or. fr

Poprawka 4
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zielona 
infrastruktura przyczynia się do 
umożliwienia wykorzystania pełnego 
potencjału usług ekosystemowych natury, 
które ta może świadczyć społeczeństwu;

B. mając na uwadze, że zielona 
infrastruktura przyczynia się do 
umożliwienia udostępnienia pełnego 
potencjału usług ekosystemowych natury, 
które ta może świadczyć społeczeństwu;

Or. pt

Poprawka 5
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że istnieje 
konieczność walki z utratą różnorodności 
biologicznej w celu ochrony kapitału 
zarówno dla obecnych, jak i przyszłych 
pokoleń;

C. mając na uwadze, że istnieje 
konieczność walki z utratą różnorodności 
biologicznej w celu ochrony kapitału 
natury zarówno dla obecnych, jak i 
przyszłych pokoleń;

Or. es

Poprawka 6
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że presja antropiczna 
zagraża różnorodności biologicznej i 
integralności ekosystemów na obszarze 
Unii Europejskiej, zwłaszcza z powodu 
rozczłonkowania i zniszczenia siedlisk 
przyrodniczych;

D. mając na uwadze, że presja antropiczna 
zagraża różnorodności biologicznej i 
integralności ekosystemów na obszarze 
Unii Europejskiej, również z powodu 
rozczłonkowania i zniszczenia siedlisk 
przyrodniczych;

Or. en

Poprawka 7
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że presja antropiczna 
zagraża różnorodności biologicznej i 
integralności ekosystemów na obszarze 
Unii Europejskiej, zwłaszcza z powodu 
rozczłonkowania i zniszczenia siedlisk 
przyrodniczych;

D. mając na uwadze, że presja 
antropogeniczna zagraża różnorodności 
biologicznej i integralności ekosystemów 
na obszarze Unii Europejskiej, zwłaszcza z 
powodu rozczłonkowania i zniszczenia 
siedlisk przyrodniczych, zmiany klimatu i 
zintensyfikowania użytkowania 
półnaturalnych siedlisk;

Or. en

Poprawka 8
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że istnieje ścisły 
związek między różnorodnością 
biologiczną a dobrostanem społeczności

E. mając na uwadze, że istnieje ścisły 
związek między różnorodnością 
biologiczną a dobrostanem społeczności 
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ludzkich; ludzkiej;

Or. en

Poprawka 9
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że łączność między 
siedliskami przyrodniczymi, jak i same 
siedliska są niezbędne do utrzymania
wysokiego poziomu różnorodności 
biologicznej;

F. mając na uwadze, że w celu ochrony i 
zwiększenia różnorodności biologicznej w 
Unii ważne jest zminimalizowanie 
poziomu rozdrobnienia i zwiększenie 
połączeń ekologicznych;

Or. en

Poprawka 10
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że zgodnie z celem 
C.11 z Aichi dla świata „do 2020 roku co 
najmniej 17% obszarów lądowych i wód 
śródlądowych oraz 10% obszarów 
morskich i przybrzeżnych, w tym obszarów 
szczególnie ważnych dla różnorodności 
biologicznej i usług ekosystemowych, 
będzie włączone do całości lądowego i 
morskiego krajobrazu i chronione przez 
spójne i reprezentatywne sieci obszarów 
chronionych, zarządzanych w sposób 
racjonalny i zrównoważony, oraz przez 
inne efektywne działania ochronne dla 
każdej strefy”;
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Or. fr

Poprawka 11
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze to, że zielona 
infrastruktura i rolnictwo są ze sobą ściśle 
powiązane, jeśli chodzi o kwestie
wydajności rolnictwa, ochrony 
dziedzictwa rolniczego oraz ze względu na 
wpływ planowania i zagospodarowania 
przestrzennego związanego z działalnością 
rolniczą;

Or. en

Poprawka 12
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, jak pokazuje 
doświadczenie, że projekty dotyczące 
zielonej infrastruktury stwarzają wspaniałą 
możliwość integracji natury ze 
społeczeństwem, włącznie ze 
środowiskami miejskimi zamieszkiwanymi 
przez stale rosnącą populację ludzką;

G. mając na uwadze, jak pokazuje 
doświadczenie, że projekty dotyczące 
zielonej infrastruktury stwarzają wspaniałą 
możliwość integracji natury ze 
społeczeństwem, włącznie ze 
środowiskami miejskimi zamieszkiwanymi 
przez stale rosnącą populację ludzką,
która narażona jest na poważne 
konsekwencje efektu „miejskiej wyspy 
ciepła”;

Or. es
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Poprawka 13
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zainteresowane 
strony powinny dzielić się informacjami 
związanymi z tworzeniem, ochroną i
rozbudową zielonej infrastruktury jako 
elementu krajobrazu, a także, że informacje 
te powinny być publikowane;

H. mając na uwadze, że zainteresowane 
strony powinny dzielić się informacjami 
związanymi z tworzeniem, ochroną,
rozbudową i skutecznym wykorzystaniem 
zielonej infrastruktury jako elementu 
krajobrazu, a także że informacje te 
powinny być publikowane;

Or. es

Poprawka 14
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że projekty 
infrastruktury, które są współfinansowane 
przez UE, powinny dotyczyć zielonej 
infrastruktury, integracji elementów 
zielonej infrastruktury, jak również, że 
powinny zmniejszać jej wpływ na 
istniejące ekosystemy i ich usługi;

J. mając na uwadze, że projekty 
infrastruktury, które są współfinansowane 
przez UE, powinny dotyczyć zielonej 
infrastruktury, integracji elementów 
zielonej infrastruktury, jak również że 
powinny zmniejszać jej negatywny wpływ 
na istniejące ekosystemy i ich usługi;

Or. es

Poprawka 15
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Motyw J
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Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że projekty 
infrastruktury, które są współfinansowane 
przez UE, powinny dotyczyć zielonej 
infrastruktury, integracji elementów 
zielonej infrastruktury, jak również, że 
powinny zmniejszać jej wpływ na
istniejące ekosystemy i ich usługi;

J. mając na uwadze, że infrastrukturalne 
regionalne i miejskie programy oraz 
projekty, które są współfinansowane przez 
UE, powinny zawierać w sobie elementy 
zielonej infrastruktury, jak również
zmniejszać wpływ na istniejące 
ekosystemy w celu zwiększenia 
środowiskowych, społecznych i 
gospodarczych korzyści z takich 
programów i projektów;

Or. en

Poprawka 16
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że planowanie 
przestrzenne jest wyłączną kompetencją 
państw członkowskich;

Or. nl

Poprawka 17
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że zielona 
infrastruktura oferuje liczne korzyści 
środowiskowe, ekonomiczne i społeczne za 
pośrednictwem naturalnych rozwiązań, 
które zazwyczaj są trwalsze i wiążą się z 
mniejszymi kosztami, a jednocześnie mogą 
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przyczynić się do tworzenia miejsc pracy;

Or. pt

Poprawka 18
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że w przypadku 
inwestycji w zieloną infrastrukturę osiąga 
się zazwyczaj wysoką stopę zwrotu;

Or. pt

Poprawka 19
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikaty 
w sprawie zielonej infrastruktury i zamiar 
Komisji dotyczący aktywnego 
kontynuowania celów wymienionych w 
niniejszym projekcie rezolucji;

1. z niezadowoleniem przyjmuje 
komunikaty w sprawie zielonej 
infrastruktury i zamiar Komisji dotyczący 
aktywnego kontynuowania celów 
wymienionych w niniejszym projekcie 
rezolucji;

Or. nl

Poprawka 20
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje istotne znaczenie zielonej 
infrastruktury dla efektywnej ochrony 
naturalnego kapitału Europy;

2. uznaje istotne znaczenie zielonej 
infrastruktury dla efektywnej ochrony 
naturalnego kapitału Europy, ochrony 
siedlisk przyrodniczych i gatunków, jak 
również dobrego stanu ekologicznego 
części wód;

Or. fr

Poprawka 21
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla potencjalny wkład zielonej 
infrastruktury w spełnianie unijnych 
założeń dotyczących wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w 
ramach strategii „Europa 2020”;

skreślony

Or. nl

Poprawka 22
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla potencjalny wkład zielonej 
infrastruktury w spełnianie unijnych 
założeń dotyczących wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w 
ramach strategii „Europa 2020”;

3. podkreśla potencjalny wkład zielonej 
infrastruktury w spełnianie wielu unijnych 
założeń na 2020 r. i podkreśla pilną 
potrzebę ich przekształcenia w narzędzia 
do wdrożenia wieloletnich ram 
finansowych, aby efektywnie przyczynić 
się do osiągnięcia unijnych celów 
dotyczących różnorodności biologicznej;
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Or. en

Poprawka 23
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uznaje, że rozwój zielonej 
infrastruktury pomoże Unii dotrzymać jej 
zobowiązań międzynarodowych zgodnie z 
celami z Aichi dotyczącymi różnorodności 
biologicznej i strategicznym planem w 
sprawie różnorodności biologicznej na 
lata 2011–2020;

Or. en

Poprawka 24
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potrzebę włączenia zielonej 
infrastruktury do wszystkich polityk 
sektorowych UE:

5. podkreśla potrzebę włączenia zielonej 
infrastruktury do niektórych polityk 
sektorowych UE;

Or. nl

Poprawka 25
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potrzebę włączenia zielonej 
infrastruktury do wszystkich polityk 
sektorowych UE:

5. podkreśla potrzebę włączenia zielonej 
infrastruktury do wszystkich polityk 
sektorowych UE oraz do odnośnych 
mechanizmów finansowania;

Or. pt

Poprawka 26
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potrzebę włączenia zielonej 
infrastruktury do wszystkich polityk 
sektorowych UE:

5. podkreśla potrzebę włączenia zielonej 
infrastruktury do wszystkich polityk 
sektorowych UE, kierując się najlepszymi 
praktykami państw członkowskich;

Or. es

Poprawka 27
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potrzebę włączenia zielonej 
infrastruktury do wszystkich polityk 
sektorowych UE:

5. podkreśla potrzebę włączenia zielonej 
infrastruktury do wszystkich polityk 
sektorowych UE i powiązanego 
finansowania;

Or. en

Poprawka 28
Jolanta Emilia Hibner
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że zielona infrastruktura 
może odgrywać ważną rolę w miastach 
zamieszkiwanych obecnie przez stale 
rosnącą populację ludzką, gdzie może 
przyczyniać się do świadczenia usług, 
takich jak zaopatrywanie w czyste 
powietrze, łagodzenie lokalnego efektu 
„miejskiej wyspy ciepła”; zapewnianie 
terenów rekreacyjnych, zapewnianie 
kontroli przeciwpowodziowej, 
przywracanie poziomów wód gruntowych, 
przywracanie lub powstrzymywanie 
zmniejszania się różnorodności 
biologicznej oraz ogólne polepszanie 
warunków życia;

6. zwraca uwagę, że zielona infrastruktura 
może odgrywać ważną rolę w miastach 
zamieszkiwanych obecnie przez stale 
rosnącą populację ludzką, gdzie może 
przyczyniać się do świadczenia usług, 
takich jak zaopatrywanie w czyste 
powietrze, łagodzenie lokalnego efektu 
„miejskiej wyspy ciepła”; zapewnianie 
terenów rekreacyjnych, zapewnianie
ochrony przeciwpowodziowej, 
przywracanie poziomów wód gruntowych, 
przywracanie lub powstrzymywanie 
zmniejszania się różnorodności 
biologicznej oraz ogólne polepszanie 
warunków życia;

Or. pl

Poprawka 29
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że zielona infrastruktura 
może odgrywać ważną rolę w miastach 
zamieszkiwanych obecnie przez stale 
rosnącą populację ludzką, gdzie może 
przyczyniać się do świadczenia usług, 
takich jak zaopatrywanie w czyste 
powietrze, łagodzenie lokalnego efektu 
„miejskiej wyspy ciepła”; zapewnianie 
terenów rekreacyjnych, zapewnianie 
kontroli przeciwpowodziowej, 
przywracanie poziomów wód gruntowych, 
przywracanie lub powstrzymywanie 
zmniejszania się różnorodności 
biologicznej oraz ogólne polepszanie 
warunków życia;

6. zwraca uwagę, że zielona infrastruktura 
może odgrywać ważną rolę w miastach 
zamieszkiwanych obecnie przez stale 
rosnącą populację ludzką, gdzie może 
przyczyniać się do świadczenia usług, 
takich jak zaopatrywanie w czyste 
powietrze, łagodzenie lokalnego efektu 
„miejskiej wyspy ciepła”; zapewnianie 
terenów rekreacyjnych, zapewnianie 
kontroli przeciwpowodziowej, 
przywracanie poziomów wód gruntowych, 
przywracanie lub powstrzymywanie 
zmniejszania się różnorodności 
biologicznej oraz ogólne polepszanie 
warunków życia; zaleca, by skorzystać z 
wiedzy architektów krajobrazu, żeby 
propagować programy zazielenienia 
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miejskiego i zrównoważonego pod 
względem ekonomicznym planowania 
przestrzennego;

Or. fr

Poprawka 30
Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że zielona infrastruktura 
może odgrywać ważną rolę w miastach 
zamieszkiwanych obecnie przez stale 
rosnącą populację ludzką, gdzie może 
przyczyniać się do świadczenia usług, 
takich jak zaopatrywanie w czyste 
powietrze, łagodzenie lokalnego efektu 
„miejskiej wyspy ciepła”; zapewnianie 
terenów rekreacyjnych, zapewnianie 
kontroli przeciwpowodziowej, 
przywracanie poziomów wód gruntowych, 
przywracanie lub powstrzymywanie 
zmniejszania się różnorodności 
biologicznej oraz ogólne polepszanie 
warunków życia;

6. zwraca uwagę, że zielona infrastruktura 
może odgrywać ważną rolę w miastach 
zamieszkiwanych obecnie przez stale 
rosnącą populację ludzką, gdzie może 
przyczyniać się do świadczenia usług, 
takich jak zaopatrywanie w czyste 
powietrze, łagodzenie lokalnego efektu 
„miejskiej wyspy ciepła”; zapewnianie 
terenów rekreacyjnych, zapewnianie 
kontroli przeciwpowodziowej, 
przywracanie poziomów wód gruntowych, 
przywracanie lub powstrzymywanie 
zmniejszania się różnorodności 
biologicznej oraz ogólne polepszanie 
warunków życia, łącznie z zapewnieniem 
dostępnych i przystępnych terenów 
przeznaczonych dla aktywności fizycznej; 
zwraca uwagę na powiązanie między 
zieloną infrastrukturą a zdrowiem 
publicznym oraz uważa, że inwestowanie 
w zieloną infrastrukturę oznacza również 
inwestowanie w zdrowie publiczne;

Or. en

Poprawka 31
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że zielona infrastruktura 
może odgrywać ważną rolę w miastach 
zamieszkiwanych obecnie przez stale 
rosnącą populację ludzką, gdzie może 
przyczyniać się do świadczenia usług, 
takich jak zaopatrywanie w czyste 
powietrze, łagodzenie lokalnego efektu 
„miejskiej wyspy ciepła”; zapewnianie 
terenów rekreacyjnych, zapewnianie 
kontroli przeciwpowodziowej, 
przywracanie poziomów wód gruntowych, 
przywracanie lub powstrzymywanie 
zmniejszania się różnorodności 
biologicznej oraz ogólne polepszanie 
warunków życia;

6. zwraca uwagę, że zielona infrastruktura 
może odgrywać ważną rolę w miastach 
zamieszkiwanych obecnie przez stale 
rosnącą populację ludzką, gdzie może 
przyczyniać się do świadczenia usług, 
takich jak zaopatrywanie w czyste 
powietrze, łagodzenie lokalnego efektu 
„miejskiej wyspy ciepła”, zapewnianie 
terenów rekreacyjnych, zapewnianie 
kontroli przeciwpowodziowej, 
przywracanie poziomów wód gruntowych, 
przywracanie lub powstrzymywanie 
zmniejszania się różnorodności 
biologicznej, zapewnianie kontroli 
temperatury, łagodzenie ekstremalnych 
zjawisk pogodowych i ich skutków oraz 
ogólne polepszanie warunków życia;

Or. es

Poprawka 32
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że zielona infrastruktura 
może odgrywać ważną rolę w miastach 
zamieszkiwanych obecnie przez stale 
rosnącą populację ludzką, gdzie może 
przyczyniać się do świadczenia usług, 
takich jak zaopatrywanie w czyste 
powietrze, łagodzenie lokalnego efektu 
„miejskiej wyspy ciepła”; zapewnianie 
terenów rekreacyjnych, zapewnianie 
kontroli przeciwpowodziowej, 
przywracanie poziomów wód gruntowych, 
przywracanie lub powstrzymywanie 
zmniejszania się różnorodności 
biologicznej oraz ogólne polepszanie 
warunków życia;

6. zwraca uwagę, że zielona infrastruktura 
może odgrywać szczególnie ważną rolę w 
miastach, gdzie może świadczyć usługi, 
takie jak zaopatrywanie w czyste 
powietrze, łagodzenie lokalnego efektu 
„miejskiej wyspy ciepła”; zapewnianie 
terenów rekreacyjnych, gromadzenie 
deszczówki, zapewnianie kontroli 
przeciwpowodziowej, utrzymywanie 
poziomów wód gruntowych, przywracanie 
lub powstrzymywanie zmniejszania się 
różnorodności biologicznej, polepszenie 
warunków zdrowotnych i socjalnych 
obywateli oraz ogólne polepszanie 
warunków życia;



AM\1004196PL.doc 17/37 PE519.695v01-00

PL

Or. en

Poprawka 33
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla wkład zielonej infrastruktury 
jako elementu wspomagającego sieć 
NATURA 2000 przez wzmacnianie 
spójności i wytrzymałości tej sieci, która 
służy ochronie kluczowych gatunków i 
siedlisk europejskiej przyrody, świadcząc 
jednocześnie usługi ekosystemowe, 
których koszt szacuje się na setki 
miliardów rocznie;

7. podkreśla wkład zielonej infrastruktury 
jako elementu wspomagającego sieć 
NATURA 2000 przez wzmacnianie 
spójności i wytrzymałości tej sieci, która 
służy ochronie kluczowych gatunków i 
siedlisk europejskiej przyrody, świadcząc 
jednocześnie usługi ekosystemowe, 
których koszt szacuje się na setki 
miliardów rocznie; zwraca w tym 
kontekście uwagę na wzajemne 
uzupełnianie się instrumentu prawnego 
NATURA 2000 oraz inicjatywy zielonej 
infrastruktury;

Or. de

Poprawka 34
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla wkład zielonej infrastruktury 
jako elementu wspomagającego sieć
NATURA 2000 przez wzmacnianie 
spójności i wytrzymałości tej sieci, która 
służy ochronie kluczowych gatunków i 
siedlisk europejskiej przyrody, świadcząc 
jednocześnie usługi ekosystemowe, 
których koszt szacuje się na setki 
miliardów rocznie;

7. podkreśla wkład zielonej infrastruktury 
jako ważnego dodatku do sieci NATURA 
2000 przez zwiększanie spójności i 
wytrzymałości tej sieci, która służy 
ochronie kluczowych gatunków i siedlisk 
europejskiej przyrody, i pomagając 
zachować dostawy usług ekosystemowych, 
których koszt szacuje się na sto miliardów 
euro rocznie;
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Poprawka 35
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że należy zapewnić równe 
porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i kontrolowania 
rozwoju przestrzennego, jak również 
znaleźć synergię między faktycznym celem 
budowania infrastruktury a faktycznymi 
długoterminowymi zyskami społecznymi i 
uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; wzywa państwa członkowskie, by 
włączyły kwestie związane z zieloną 
infrastrukturą do planowania 
przestrzennego i traktowały wspomniane 
kwestie w sposób priorytetowy, a także 
zachęca Komisję do wspierania procesu 
opracowywania wytycznych i analiz 
porównawczych w tej dziedzinie, by 
uczynić zieloną infrastrukturę standardową 
częścią planowania przestrzennego i 
rozwoju terytorialnego;

8. jest zdania, że należy zapewnić równe 
porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i kontrolowania 
rozwoju przestrzennego, jak również 
znaleźć synergię między faktycznym celem 
budowania infrastruktury a faktycznymi 
długoterminowymi zyskami społecznymi i 
uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; wzywa państwa członkowskie, by 
włączyły kwestie związane z zieloną 
infrastrukturą do planowania 
przestrzennego i traktowały wspomniane 
kwestie w sposób priorytetowy, by uczynić 
zieloną infrastrukturę standardową częścią 
planowania przestrzennego i rozwoju 
terytorialnego;

Or. nl

Poprawka 36
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że należy zapewnić równe 8. jest zdania, że należy zapewnić równe 
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porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i kontrolowania 
rozwoju przestrzennego, jak również 
znaleźć synergię między faktycznym celem 
budowania infrastruktury a faktycznymi 
długoterminowymi zyskami społecznymi i 
uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; wzywa państwa członkowskie, by 
włączyły kwestie związane z zieloną 
infrastrukturą do planowania 
przestrzennego i traktowały wspomniane 
kwestie w sposób priorytetowy, a także 
zachęca Komisję do wspierania procesu 
opracowywania wytycznych i analiz 
porównawczych w tej dziedzinie, by 
uczynić zieloną infrastrukturę standardową 
częścią planowania przestrzennego i 
rozwoju terytorialnego;

porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i kontrolowania 
rozwoju przestrzennego, jak również 
znaleźć synergię między faktycznym celem 
budowania infrastruktury a faktycznymi 
długoterminowymi zyskami społecznymi 
i uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; zachęca Komisję do wspierania 
procesu opracowywania wytycznych 
i analiz porównawczych w tej dziedzinie, 
by uczynić zieloną infrastrukturę 
standardową częścią planowania 
przestrzennego i rozwoju terytorialnego;

Or. nl

Poprawka 37
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że należy zapewnić równe 
porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i kontrolowania 
rozwoju przestrzennego, jak również 
znaleźć synergię między faktycznym celem 
budowania infrastruktury a faktycznymi 
długoterminowymi zyskami społecznymi i 
uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; wzywa państwa członkowskie, by 
włączyły kwestie związane z zieloną 
infrastrukturą do planowania 

8. jest zdania, że należy zapewnić równe 
porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i kontrolowania 
rozwoju przestrzennego, jak również 
znaleźć synergię między faktycznym celem 
budowania infrastruktury a faktycznymi 
długoterminowymi zyskami społecznymi i 
uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; wzywa państwa członkowskie, by 
włączyły kwestie związane z zieloną 
infrastrukturą do planowania 
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przestrzennego i traktowały wspomniane 
kwestie w sposób priorytetowy, a także 
zachęca Komisję do wspierania procesu 
opracowywania wytycznych i analiz 
porównawczych w tej dziedzinie, by 
uczynić zieloną infrastrukturę standardową 
częścią planowania przestrzennego i 
rozwoju terytorialnego;

przestrzennego i traktowały wspomniane 
kwestie w sposób priorytetowy, prowadząc 
konsultacje oraz zwiększając świadomość 
zainteresowanych stron i lokalnej 
społeczności zgodnie z założeniami 
metodycznymi, a także zachęca Komisję do 
wspierania procesu opracowywania 
wytycznych i analiz porównawczych w tej 
dziedzinie, by uczynić zieloną 
infrastrukturę standardową częścią 
planowania przestrzennego i rozwoju
terytorialnego;

Or. fr

Poprawka 38
Anna Rosbach

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że należy zapewnić równe 
porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i kontrolowania 
rozwoju przestrzennego, jak również 
znaleźć synergię między faktycznym celem 
budowania infrastruktury a faktycznymi
długoterminowymi zyskami społecznymi i 
uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; wzywa państwa członkowskie, by 
włączyły kwestie związane z zieloną 
infrastrukturą do planowania 
przestrzennego i traktowały wspomniane 
kwestie w sposób priorytetowy, a także 
zachęca Komisję do wspierania procesu 
opracowywania wytycznych i analiz 
porównawczych w tej dziedzinie, by 
uczynić zieloną infrastrukturę standardową 
częścią planowania przestrzennego i 
rozwoju terytorialnego;

8. jest zdania, że należy zapewnić równe 
porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i kontrolowania 
rozwoju przestrzennego, jak również 
znaleźć synergię między faktycznym celem 
budowania infrastruktury a faktycznymi
długoterminowymi zyskami społecznymi i 
uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; wzywa państwa członkowskie, by 
włączyły kwestie związane z zieloną 
infrastrukturą do planowania 
przestrzennego i traktowały wspomniane 
kwestie w sposób priorytetowy, a także 
zachęca Komisję do wspierania państw 
członkowskich w rozwijaniu i przyjęciu 
odpowiedniego procesu opracowywania 
wytycznych i analiz porównawczych w tej 
dziedzinie, by uczynić zieloną 
infrastrukturę standardową częścią 
planowania przestrzennego i rozwoju 
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terytorialnego;

Or. en

Poprawka 39
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że należy zapewnić równe 
porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i kontrolowania 
rozwoju przestrzennego, jak również 
znaleźć synergię między faktycznym celem 
budowania infrastruktury a faktycznymi 
długoterminowymi zyskami społecznymi i 
uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; wzywa państwa członkowskie, by 
włączyły kwestie związane z zieloną 
infrastrukturą do planowania 
przestrzennego i traktowały wspomniane 
kwestie w sposób priorytetowy, a także 
zachęca Komisję do wspierania procesu
opracowywania wytycznych i analiz 
porównawczych w tej dziedzinie, by 
uczynić zieloną infrastrukturę standardową 
częścią planowania przestrzennego i 
rozwoju terytorialnego;

8. jest zdania, że należy zapewnić równe 
porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i kontrolowania 
rozwoju przestrzennego, jak również 
znaleźć synergię między faktycznym celem 
budowania infrastruktury a faktycznymi 
długoterminowymi zyskami społecznymi i 
uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; wzywa państwa członkowskie, by 
włączyły kwestie związane z zieloną 
infrastrukturą do planowania 
przestrzennego i traktowały wspomniane 
kwestie w sposób priorytetowy, a także 
zachęca Komisję do wspierania procesu 
opracowywania wytycznych i analiz 
porównawczych w tej dziedzinie, by 
uczynić zieloną infrastrukturę standardową 
częścią planowania przestrzennego i 
rozwoju terytorialnego; podkreśla, że 
europejska strategia zielonej 
infrastruktury stanowi jedynie zarys 
skoordynowanego działania Unii oraz 
państw członkowskich, ponieważ 
planowanie przestrzenne leży w 
kompetencjach krajowych;

Or. de
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Poprawka 40
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że należy zapewnić równe 
porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i 
kontrolowania rozwoju przestrzennego, 
jak również znaleźć synergię między 
faktycznym celem budowania 
infrastruktury a faktycznymi 
długoterminowymi zyskami społecznymi i 
uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; wzywa państwa członkowskie, by 
włączyły kwestie związane z zieloną 
infrastrukturą do planowania 
przestrzennego i traktowały wspomniane 
kwestie w sposób priorytetowy, a także 
zachęca Komisję do wspierania procesu 
opracowywania wytycznych i analiz 
porównawczych w tej dziedzinie, by 
uczynić zieloną infrastrukturę standardową 
częścią planowania przestrzennego i 
rozwoju terytorialnego;

8. wzywa państwa członkowskie do
zintegrowania i nadania priorytetu 
zielonej infrastrukturze w planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
zwraca się do Komisji, by wsparła
opracowywanie wytycznych i analiz 
porównawczych w tej dziedzinie, tak aby 
zagwarantować, że zielona infrastruktura 
staje się standardową częścią planowania 
przestrzennego i rozwoju terytorialnego w 
całej Unii; zaznacza, że w procedurach 
pozwolenia na nowe przedsięwzięcia lub 
szarej infrastrukturze należy zapewnić 
całkowitą ocenę jakichkolwiek 
negatywnych wpływów na ekosystemy i 
istniejącą zieloną infrastrukturę, tak aby 
zapobiec takim wpływom i je złagodzić 
oraz zapewnić faktycznie długoterminowe 
korzyści dla społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 41
Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że należy zapewnić równe 
porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i kontrolowania 

8. jest zdania, że należy zapewnić równe 
porównanie korzyści i kosztów związanych 
z infrastrukturą i ekosystemami w 
odniesieniu do planowania i kontrolowania 
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rozwoju przestrzennego, jak również 
znaleźć synergię między faktycznym celem 
budowania infrastruktury a faktycznymi 
długoterminowymi zyskami społecznymi i 
uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; wzywa państwa członkowskie, by 
włączyły kwestie związane z zieloną 
infrastrukturą do planowania 
przestrzennego i traktowały wspomniane 
kwestie w sposób priorytetowy, a także 
zachęca Komisję do wspierania procesu 
opracowywania wytycznych i analiz 
porównawczych w tej dziedzinie, by 
uczynić zieloną infrastrukturę standardową 
częścią planowania przestrzennego i 
rozwoju terytorialnego;

rozwoju przestrzennego, jak również 
znaleźć synergię między faktycznym celem 
budowania infrastruktury a faktycznymi 
długoterminowymi zyskami społecznymi i 
uzasadnionymi zagadnieniami 
dotyczącymi ekosystemów i różnorodności 
biologicznej, które mają z tym bezpośredni 
związek; wzywa państwa członkowskie, by 
włączyły kwestie związane z zieloną 
infrastrukturą do planowania 
przestrzennego i traktowały wspomniane 
kwestie w sposób priorytetowy, 
uwzględniając jednocześnie wszystkie 
szczeble decyzyjne (lokalne, regionalne, 
krajowe), a także zachęca Komisję do 
wspierania procesu opracowywania 
wytycznych i analiz porównawczych w tej 
dziedzinie, by uczynić zieloną 
infrastrukturę standardową częścią 
planowania przestrzennego i rozwoju 
terytorialnego;

Or. de

Poprawka 42
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania 
instrumentów i środków zawartych we 
wspólnej polityce rolnej w celu 
rozpowszechniania zielonej infrastruktury 
tam, gdzie jest to odpowiednie, by 
zapewnić świadczenie szerokiej gamy 
usług ekosystemowych i chronić procesy 
naturalne zachodzące na obszarach 
wiejskich;

9. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania wszystkich 
europejskich instrumentów finansowych 
zawartych m.in. w polityce spójności oraz 
wspólnej polityce rolnej w celu 
rozpowszechniania zielonej infrastruktury 
tam, gdzie jest to odpowiednie, by 
zapewnić świadczenie szerokiej gamy 
usług ekosystemowych i chronić procesy 
naturalne zachodzące na obszarach 
wiejskich;

Or. de
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Poprawka 43
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania 
instrumentów i środków zawartych we 
wspólnej polityce rolnej w celu 
rozpowszechniania zielonej infrastruktury 
tam, gdzie jest to odpowiednie, by 
zapewnić świadczenie szerokiej gamy 
usług ekosystemowych i chronić procesy 
naturalne zachodzące na obszarach 
wiejskich;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wykorzystania instrumentów i środków 
zawartych we wspólnej polityce rolnej, 
zwłaszcza na obszarach proekologicznych,
w celu rozpowszechniania zielonej 
infrastruktury, by zapewnić świadczenie 
szerokiej gamy usług ekosystemowych i 
chronić procesy naturalne zachodzące na 
obszarach wiejskich; wzywa Komisję do 
regularnego zdawania Parlamentowi 
sprawozdań z wykorzystywania funduszy 
WPR w celu wsparcia zielonej 
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 44
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania 
instrumentów i środków zawartych we 
wspólnej polityce rolnej w celu 
rozpowszechniania zielonej infrastruktury 
tam, gdzie jest to odpowiednie, by 
zapewnić świadczenie szerokiej gamy 
usług ekosystemowych i chronić procesy 
naturalne zachodzące na obszarach 
wiejskich;

9. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania 
instrumentów i środków zawartych we 
wspólnej polityce rolnej w celu 
rozpowszechniania zielonej infrastruktury 
tam, gdzie jest to odpowiednie, by 
zapewnić świadczenie szerokiej gamy 
usług ekosystemowych i chronić procesy 
naturalne zachodzące na obszarach 
wiejskich; podkreśla w ten sposób istotną 
rolę zielonej infrastruktury dla ochrony 
pszczół, a zatem dla prawidłowego 
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przebiegu zapylania;

Or. fr

Poprawka 45
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pozytywne efekty zielonej 
infrastruktury w związku z łagodzeniem 
zmiany klimatu, jako że ma ona pozytywny 
wpływ na zasoby węgla i bilans w zakresie 
gazów cieplarnianych, poprawia 
dostosowanie do zmiany klimatu, 
przyczyniając się w ten sposób do 
wdrożenia unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

10. podkreśla, że zielona infrastruktura
może mieć pozytywne efekty w związku z 
łagodzeniem rzekomej zmiany klimatu, 
jako że ma ona pozytywny wpływ na 
zasoby węgla i bilans w zakresie gazów 
cieplarnianych, poprawia dostosowanie do 
zmiany klimatu, przyczyniając się w ten 
sposób do wdrożenia unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. nl

Poprawka 46
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla pozytywne efekty zielonej 
infrastruktury w związku z łagodzeniem 
zmiany klimatu, jako że ma ona pozytywny 
wpływ na zasoby węgla i bilans w zakresie 
gazów cieplarnianych, poprawia 
dostosowanie do zmiany klimatu,
przyczyniając się w ten sposób do 
wdrożenia unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

10. podkreśla pozytywne efekty zielonej 
infrastruktury w związku z łagodzeniem 
zmiany klimatu, jako że ma ona pozytywny 
wpływ na zasoby węgla i bilans w zakresie 
gazów cieplarnianych, zwłaszcza w 
odniesieniu do ochrony gleb torfowych, 
półnaturalnych i naturalnych terenów
zalesionych i lasów oraz innych bogatych 
w węgiel ekosystemów, przyczyniając się
tym samym do wdrożenia unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu;
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Or. en

Poprawka 47
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. popiera starania połączenia 
planowania przestrzennego z tworzeniem 
zielonej infrastruktury na obszarach 
przybrzeżnych, mające na celu ochronę 
różnorodności biologicznej i 
zrównoważony rozwój krajobrazu 
nadmorskiego;

Or. bg

Poprawka 48
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. odnotowuje istotną rolę zielonej 
infrastruktury w zakresie dostosowywania 
się do zmiany klimatu, zwiększania
spójności ekologicznej między obszarami 
Natura 2000, umożliwiania w większym 
stopniu przemieszczania się i zmian w 
rozmieszczeniu gatunków między 
obszarami Natura 2000 i w ramach nich 
oraz zapewniania skali adaptacji 
krajobrazu na rzecz różnorodności 
biologicznej, a tym samym przyczyniania 
się do wdrożenia polityk UE w dziedzinie 
natury oraz zachęcania innych sektorów, 
łącznie z gospodarką wodną i 
bezpieczeństwem żywnościowym, do 
dostosowania opartego na ekosystemach i 
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zapewniania takiego dostosowania;

Or. en

Poprawka 49
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. uważa za konieczne, by państwa 
członkowskie, szczególnie te posiadające 
dostęp do morza, zapewniły zieloną 
infrastrukturę wokół terenów portowych 
oraz aby opracowały odpowiednie systemy 
transportowe, sprzyjające ekologizacji 
tych obszarów;

Or. bg

Poprawka 50
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. zwraca uwagę, że zielona 
infrastruktura jest ściśle związana z 
rozwojem rybołówstwa, akwakultury i 
wędkarstwa sportowego oraz że ich 
utrzymanie jest niezbędne, zarówno dla 
tworzenia nowych miejsc pracy, jak 
również dla zmniejszenia spadku 
różnorodności biologicznej i poprawy 
stanu zdrowia społeczeństwa;

Or. bg
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Poprawka 51
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na fakt, że zmniejszenie 
zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi jest także pozytywnym 
skutkiem tworzenia lub odtworzenia 
zielonej infrastruktury, takiej jak naturalne 
równiny zalewowe, tereny zalesione, 
tereny podmokłe, itd., które mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na klęski żywiołowe i pomóc przystosować 
się do zmiany klimatu;

11. zwraca uwagę na przypuszczenie, że 
zmniejszenie zagrożeń związanych z 
klęskami żywiołowymi może być także 
pozytywnym skutkiem tworzenia lub 
odtworzenia zielonej infrastruktury, takiej 
jak naturalne równiny zalewowe, tereny 
zalesione, tereny podmokłe, itd., które 
mogą przyczynić się do zwiększenia 
odporności na klęski żywiołowe i pomóc 
przystosować się do rzekomej zmiany 
klimatu;

Or. nl

Poprawka 52
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na fakt, że zmniejszenie 
zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi jest także pozytywnym 
skutkiem tworzenia lub odtworzenia 
zielonej infrastruktury, takiej jak naturalne 
równiny zalewowe, tereny zalesione, 
tereny podmokłe, itd., które mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na klęski żywiołowe i pomóc przystosować 
się do zmiany klimatu;

11. zwraca uwagę na fakt, że zmniejszenie 
zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi stanowi także pozytywny 
skutek tworzenia lub odtworzenia zielonej 
infrastruktury, takiej jak naturalne równiny 
zalewowe, tereny zalesione, tereny 
podmokłe, itd., które mogą przyczynić się 
do zwiększenia odporności na klęski 
żywiołowe i pomóc przystosować się do 
zmiany klimatu;

Or. pt
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Poprawka 53
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na fakt, że zmniejszenie
zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi jest także pozytywnym 
skutkiem tworzenia lub odtworzenia 
zielonej infrastruktury, takiej jak naturalne 
równiny zalewowe, tereny zalesione, 
tereny podmokłe, itd., które mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na klęski żywiołowe i pomóc przystosować 
się do zmiany klimatu; 

11. zwraca uwagę na fakt, że zmniejszenie 
zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi, takimi jak powodzie czy 
pożary lasów, jest także pozytywnym 
skutkiem tworzenia lub odtworzenia 
zielonej infrastruktury, takiej jak naturalne 
równiny zalewowe, tereny zalesione, 
tereny podmokłe, itd., które mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności 
na klęski żywiołowe i pomóc przystosować 
się do zmiany klimatu oraz mogą znacznie 
zmniejszyć powiązane koszty dla 
społeczeństwa; 

Or. en

Poprawka 54
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla potrzebę pełnego włączenia 
sektora leśnego do tego obszaru polityki, 
by wspierać generowanie wielu innych 
korzyści poza produkcją drewna i biomasy, 
wynikających ze zrównoważonej 
gospodarki leśnej i leśnictwa 
nieinterwencyjnego, oraz by odtworzyć 
rozdrobnione bądź utracone tereny 
zalesione;

12. podkreśla, że sektor leśny należy do
tego obszaru polityki, by wspierać 
generowanie wielu innych korzyści poza 
produkcją drewna i biomasy, wynikających 
ze zrównoważonej gospodarki leśnej i 
ochrony obszarów leśnych, oraz by 
odtworzyć rozdrobnione bądź utracone 
tereny zalesione;

Or. fi

Poprawka 55
Edite Estrela
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla potrzebę pełnego włączenia 
sektora leśnego do tego obszaru polityki, 
by wspierać generowanie wielu innych 
korzyści poza produkcją drewna i biomasy, 
wynikających ze zrównoważonej 
gospodarki leśnej i leśnictwa
nieinterwencyjnego, oraz by odtworzyć 
rozdrobnione bądź utracone tereny 
zalesione;

12. podkreśla potrzebę pełnego włączenia 
sektora leśnego do tego obszaru polityki, 
by uzyskać wiele innych korzyści poza 
produkcją drewna i biomasy, wynikających 
ze zrównoważonej gospodarki leśnej i 
ochrony lasów naturalnych, oraz by 
odtworzyć rozdrobnione bądź zniszczone
tereny zalesione;

Or. pt

Poprawka 56
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
na rzecz promowania zielonej 
infrastruktury jako instrumentu 
przyczyniającego się do prawidłowego 
wdrożenia prawodawstwa europejskiego 
dotyczącego wody pitnej i gruntowej; 

13. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
na rzecz promowania zielonej 
infrastruktury jako instrumentu 
przyczyniającego się do prawidłowego 
wdrożenia unijnej ramowej dyrektywy 
wodnej, dyrektywy w sprawie powodzi i 
odnośnego prawodawstwa w dziedzinie 
wody, jak zaproponowano w planie 
działania, jak również do zintegrowanego 
zarządzania strefą przybrzeżną i
morskiego planowania przestrzennego;

Or. en

Poprawka 57
Sophie Auconie
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
na rzecz promowania zielonej 
infrastruktury jako instrumentu 
przyczyniającego się do prawidłowego 
wdrożenia prawodawstwa europejskiego 
dotyczącego wody pitnej i gruntowej;

13. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
na rzecz promowania zielonej 
infrastruktury jako instrumentu 
przyczyniającego się do filtrowania wody, 
zapobiegania erozji i ochrony wód 
gruntowych, a tym samym do 
prawidłowego wdrożenia prawodawstwa 
europejskiego dotyczącego wody pitnej i 
gruntowej;

Or. fr

Poprawka 58
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie wykorzystania 
instrumentów polityki spójności, a w 
szczególności tych związanych z 
finansowaniem zielonej infrastruktury 
miejskiej;

skreślony

Or. de

Poprawka 59
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie wykorzystania
instrumentów polityki spójności, a w 
szczególności tych związanych z 

14. podkreśla znaczenie właściwego 
włączenia wymogów zielonej 
infrastruktury we wdrożenie unijnych 
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finansowaniem zielonej infrastruktury 
miejskiej;

instrumentów polityki strukturalnej i 
polityki spójności, w szczególności tych 
związanych z finansowaniem zielonej 
infrastruktury miejskiej, oraz wzywa
właściwe organy do propagowania 
odpowiednich działań;

Or. en

Poprawka 60
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie wykorzystania 
instrumentów polityki spójności, a w 
szczególności tych związanych z 
finansowaniem zielonej infrastruktury 
miejskiej;

14. podkreśla znaczenie wykorzystania 
instrumentów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich (w strefach wiejskich) i rozwoju 
regionalnego (w szczególności w strefach 
miejskich) związanych z finansowaniem 
zielonej infrastruktury;

Or. fr

Poprawka 61
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. apeluje, aby państwa członkowskie 
oraz władze regionalne i lokalne 
właściwie wykorzystały dostępne 
możliwości finansowania w celu promocji 
inwestycji w spójne i skoordynowane 
projekty z zakresu zielonej infrastruktury;

Or. pt
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Poprawka 62
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Podtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Rozwój strategii dotyczącej zielonej 
infrastruktury

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. de

Poprawka 63
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest przekonany, że wykorzystanie 
zielonej infrastruktury musi się opierać na
wiarygodnych danych i dogłębnej wiedzy 
w celu priorytetowego traktowania 
najważniejszych projektów ekologicznych 
i zachęca Komisję do upewnienia się, że 
zebrane dane, a w szczególności te 
wykorzystywane do planowania projektów 
współfinansowanych przez UE, są 
zrozumiałe, zgodne i skoordynowane;

18. jest przekonany, że wykorzystanie 
zielonej infrastruktury musi odbywać się 
przy wsparciu wiarygodnych danych i 
dogłębnej wiedzy, oraz zachęca Komisję, 
we współpracy z EOG, państwami 
członkowskimi i innymi zainteresowanymi 
stronami, do dopilnowania, by Unia 
zwiększała swoje możliwości w 
odniesieniu do mapowania i oceny 
ekosystemów oraz związanych z nimi 
usług oraz by te informacje i wiedza były
odpowiednio brane pod uwagę również w 
planowaniu i dostarczaniu projektów 
współfinansowanych przez UE;

Or. en

Poprawka 64
Sandrine Bélier

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do rozpowszechniania 
– tam , gdzie jest to konieczne – projektów 
edukacyjnych w tej dziedzinie i do 
wspierania wymiany informacji i 
najlepszych praktyk; zwraca uwagę, że 
umiejętności i wykształcenie personelu 
mogącego poradzić sobie z tym 
innowacyjnym podejściem oraz 
prawidłowo oszacować korzyści 
przynoszone przez ekosystemy, a 
zwłaszcza te w sektorze zaopatrzenia w 
wodę i oczyszczania wody, budownictwa, 
zarządzania klęskami żywiołowymi, 
rolnictwa, turystyki i opieki zdrowotnej, 
ułatwiają rozwój zielonej infrastruktury; 

19. wzywa Komisję do rozpowszechniania 
badań, innowacji, budowania zdolności i 
projektów edukacyjnych w tej dziedzinie i 
do wspierania wymiany informacji i 
najlepszych praktyk; zwraca uwagę, że 
umiejętności i wykształcenie personelu 
mogącego poradzić sobie z tym 
innowacyjnym podejściem oraz 
prawidłowo oszacować korzyści 
przynoszone przez ekosystemy, a 
zwłaszcza te w sektorze zaopatrzenia w 
wodę i oczyszczania wody, budownictwa, 
zarządzania klęskami żywiołowymi, 
rolnictwa, turystyki, włączenia 
społecznego i opieki zdrowotnej, ułatwiają 
rozwój zielonej infrastruktury; 

Or. en

Poprawka 65
Andrés Perelló Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do rozpowszechniania 
– tam , gdzie jest to konieczne – projektów 
edukacyjnych w tej dziedzinie i do 
wspierania wymiany informacji i 
najlepszych praktyk; zwraca uwagę, że 
umiejętności i wykształcenie personelu 
mogącego poradzić sobie z tym 
innowacyjnym podejściem oraz 
prawidłowo oszacować korzyści 
przynoszone przez ekosystemy, a 
zwłaszcza te w sektorze zaopatrzenia w 
wodę i oczyszczania wody, budownictwa, 
zarządzania klęskami żywiołowymi, 
rolnictwa, turystyki i opieki zdrowotnej, 
ułatwiają rozwój zielonej infrastruktury;

19. wzywa Komisję do rozpowszechniania 
– tam, gdzie jest to konieczne – projektów 
edukacyjnych mających na celu
upowszechnienie tego zagadnienia, 
uwrażliwienie na nie społeczeństwo i 
podniesienie poziomu wiedzy w tej 
dziedzinie i do wspierania wymiany 
informacji i najlepszych praktyk; zwraca 
uwagę, że umiejętności i wykształcenie 
personelu mogącego poradzić sobie z tym 
innowacyjnym podejściem oraz 
prawidłowo oszacować korzyści 
przynoszone przez ekosystemy, a 
zwłaszcza te w sektorze zaopatrzenia w 
wodę i oczyszczania wody, budownictwa, 
zarządzania klęskami żywiołowymi, 



AM\1004196PL.doc 35/37 PE519.695v01-00

PL

rolnictwa, turystyki i opieki zdrowotnej, 
ułatwiają rozwój zielonej infrastruktury;

Or. es

Poprawka 66
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca państwom członkowskim 
uwagę, że konieczne jest organizowanie, w 
odpowiednich placówkach edukacyjnych 
lub samodzielnie w placówkach 
pozaszkolnych, programów edukacyjnych 
ukierunkowanych na szkolenie 
specjalistów w zakresie zielonej 
infrastruktury, prowadzenie szkoleń 
praktycznych, jak również wspieranie 
wymiany najlepszych praktyk;

Or. bg

Poprawka 67
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla rolę, jaką w planowaniu, 
wdrożeniu, utrzymaniu i monitorowaniu 
projektów z zakresu zielonej 
infrastruktury na szczeblu lokalnym mogą 
odgrywać organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, obywatelskie działania 
naukowe, odpowiedzialność obywatelska i 
publiczny udział oraz wzywa państwa 
członkowskie do umożliwienia takiego 
procesu;

Or. en
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Poprawka 68
Daniël van der Stoep

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potencjał innowacji w 
odniesieniu do zielonej infrastruktury i 
kluczową rolę, jaką w tej dziedzinie mogą 
odgrywać MŚP; przypomina, że wspólne 
normy, certyfikacja i znakowanie są 
środkami wspierającymi inwestycje 
dotyczące zielonej infrastruktury i stwarza 
warunki dla tych, którzy pragną uczynić 
pierwszy krok w tym zakresie;

23. podkreśla potencjał innowacji w 
odniesieniu do zielonej infrastruktury 
i kluczową rolę, jaką w tej dziedzinie mogą 
odgrywać MŚP; przypomina, że wspólne 
normy, certyfikacja i znakowanie są 
środkami wspierającymi inwestycje 
dotyczące zielonej infrastruktury i stwarza 
warunki dla fanatycznych obrońców 
klimatu i tych, którzy pragną uczynić 
pierwszy krok w tym zakresie;

Or. nl

Poprawka 69
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potencjał innowacji w 
odniesieniu do zielonej infrastruktury i 
kluczową rolę, jaką w tej dziedzinie mogą 
odgrywać MŚP; przypomina, że wspólne 
normy, certyfikacja i znakowanie są 
środkami wspierającymi inwestycje 
dotyczące zielonej infrastruktury i stwarza 
warunki dla tych, którzy pragną uczynić 
pierwszy krok w tym zakresie;

23. podkreśla potencjał innowacji, 
podtrzymywania rozwoju gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy w odniesieniu do 
zielonej infrastruktury i kluczową rolę, 
jaką w tej dziedzinie mogą odgrywać MŚP; 
przypomina, że wspólne normy, 
certyfikacja i znakowanie są środkami 
wspierającymi inwestycje dotyczące 
zielonej infrastruktury i stwarza warunki 
dla tych, którzy pragną uczynić pierwszy 
krok w tym zakresie;

Or. pt
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Poprawka 70
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. jest zdania, że należy ustanowić 
system monitorowania i kontroli zielonej 
infrastruktury, aby zapewnić realizację 
celów zrównoważonego rozwoju oraz 
celów strategii „Europa 2020”;

Or. bg


