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Poprawka 140
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

skreślony

Or. en

Poprawka 141
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Albert Deß

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 

14. wzywa do tego, aby bardziej 
ekologiczne ukierunkowanie WPR na 
ochronę zasobów naturalnych było 
ważnym elementem zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa, i w związku z tym 
wzywa do wprowadzenia za pomocą 
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oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

elementów ekologizacji ogólnounijnego 
systemu zachęt, do którego celów 
zaliczałoby się zapewnienie 
zrównoważonego charakteru gospodarstw
oraz zapewnienie długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego poprzez 
skuteczne zarządzanie rzadkimi zasobami 
(wodą, energią, glebą);

Or. de

Poprawka 142
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznej WPR, by udzielane rolnikom 
wsparcie dochodu uzyskało lepszą 
legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu, oraz do zapewnienia 
zrównoważonej produkcji zdrowej 
żywności i do ochrony siedlisk;
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minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

Or. de

Poprawka 143
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
przyrody i tym samym również 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; przyjmuje do wiadomości
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
części płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
zaproponowane przez Komisję działania 
muszą zostać dostosowane do 
rzeczywistości oraz że należy także 
zmniejszyć związane z nimi obciążenie
biurokratyczne i zwiększyć ich 
elastyczność;

Or. de
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Poprawka 144
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara w celu dalszej 
legitymizacji udzielanego rolnikom 
wsparcia dochodu poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, wykonalnych, 
podstawowych dobrych praktyk na 
szczeblu gospodarstw rolnych, takich jak 
na przykład płodozmian i zróżnicowanie 
upraw, trwałe użytki zielone, minimalne 
„obszary proekologiczne” oraz 
zasobooszczędne i przyjazne dla klimatu 
praktyki rolne;

Or. en

Poprawka 145
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 

14. wzywa do zwiększenia za pomocą 
WPR wsparcia ochrony różnorodności 
biologicznej w szerszym krajobrazie 
rolniczym, poprawy powiązań oraz 
dostosowania się do skutków zmiany 
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krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

klimatu; zwraca uwagę na przedłożoną 
przez Komisję propozycję reformy WPR, 
zapewniającą ekologiczniejszy I filar 
WPR, lecz podkreśla, że takie działanie 
musi być dostosowane do sytuacji rolnej i 
środowiskowej każdego państwa 
członkowskiego oraz że nie może wiązać 
się z nadmiernie wygórowanymi kosztami 
dla rolników; opowiada się za tym, aby II 
filar WPR obejmował różnorodniejsze 
instrumenty służące promowaniu 
różnorodności biologicznej;

Or. es

Poprawka 146
Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”;
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minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

Or. en

Poprawka 147
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznej WPR, by udzielane rolnikom 
wsparcie dochodu uzyskało lepszą 
legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; zwraca uwagę na przedłożoną 
przez Komisję propozycję reformy WPR, 
zapewniającą bardziej ekologiczną WPR w 
ramach I filara; uważa, że zbiór 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych 
mógłby obejmować: wsparcie 
niskoemisyjności i środki służące 
ograniczaniu lub wychwytywaniu emisji 
gazów cieplarnianych; wsparcie 
zmniejszania zużycia energii i zwiększania 
efektywności energetycznej; strefy 
buforowe, pasy pomiędzy polami 
uprawnymi, obecność żywopłotów itd.;
trwałe użytki zielone; techniki rolnictwa 
precyzyjnego; płodozmian i różnorodność 
upraw, plany wydajności paszy;

Or. en
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Poprawka 148
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję Komisji, aby 
minimalny „obszar proekologiczny” 
obejmował 7% użytków rolnych; uważa 
jednak, że te 7% należy zweryfikować w 
oparciu o kompleksową ocenę skutków;

Or. de

Poprawka 149
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
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lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu za pomocą elementów 
ekologizacji; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk ekologizacji na szczeblu 
gospodarstw rolnych, które powinny 
obejmować płodozmian i zróżnicowanie 
upraw, trwałe użytki zielone i minimalne 
„obszary proekologiczne”; uważa, że 
możliwe jest dostosowanie celów w 
zakresie zwiększenia wkładu 
środowiskowego w ramach WPR oraz 
utrzymania w Europie wydajnego sektora 
rolnictwa, w przypadku gdy do 
minimalnych „obszarów 
proekologicznych” zaliczy się w 
szczególności takie obszary, które są 
zgodne z wytycznymi określonymi w 
załączniku I do dyrektywy w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory. Kolejny warunek 
dotyczy tego, że rolnicy powinni sami 
decydować o wyborze odpowiednich 
„obszarów proekologicznych”.

Or. de

Poprawka 150
Holger Krahmer, Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
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różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
płatności I filara na pakiet wartościowych, 
podstawowych dobrych praktyk na 
szczeblu gospodarstw rolnych; uważa 
jednak, że tego rodzaju pakiet dobrych 
praktyk może obejmować środki służące 
ekologizacji inne niż płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i zaproponowane przez Komisję 
minimalne „obszary proekologiczne”;

Or. en

Poprawka 151
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, nie zapominając o 
jego podstawowej funkcji polegającej na 
produkcji żywności, by udzielane rolnikom 
wsparcie dochodu uzyskało lepszą 
legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; zwraca uwagę na przedłożoną 
przez Komisję propozycję reformy WPR, 
zapewniającą bardziej ekologiczną WPR 
poprzez przeznaczenie 30% płatności 
I filara na pakiet wartościowych, 
podstawowych dobrych praktyk na 
szczeblu gospodarstw rolnych, które 
powinny obejmować płodozmian 
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proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

Or. pt

Poprawka 152
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, podejmowanych w 
sposób praktyczny, racjonalny pod 
względem kosztów i prosty, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować zróżnicowanie 
upraw, trwałe użytki zielone i minimalne 
„obszary proekologiczne”; uważa, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien standardowo obejmować 7%
użytków rolnych zgodnie z propozycją 
Komisji;

Or. fi
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Poprawka 153
Nick Griffin

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by zwiększyć 
skuteczność udzielanego rolnikom 
wsparcia dochodu poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

Or. en

Poprawka 154
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 

14. wzywa do działań na rzecz bardziej 
ekologicznego I filara, by udzielane 
rolnikom wsparcie dochodu uzyskało 
lepszą legitymizację poprzez ochronę 
różnorodności biologicznej w szerszym 
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krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%;

krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań 
oraz dostosowanie się do skutków zmiany 
klimatu; z zadowoleniem przyjmuje 
przedłożoną przez Komisję propozycję 
reformy WPR, zapewniającą bardziej 
ekologiczną WPR poprzez przeznaczenie 
30% płatności I filara na pakiet 
wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, 
które powinny obejmować płodozmian 
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki 
zielone i minimalne „obszary 
proekologiczne”; uważa jednak, że 
minimalny „obszar proekologiczny” 
powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez 
Komisję 7%; ponawia swój apel o 
wspieranie sieci Natura 2000 w ramach 
płatności bezpośrednich w podziale na 
obszary;

Or. en

Poprawka 155
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. popiera adekwatność praktyk 
ekologizacji do różnorodności rolnej 
występującej w różnych państwach 
członkowskich, które to praktyki 
uwzględniają na przykład specyficzną 
sytuację panującą w krajach 
śródziemnomorskich, która z kolei została 
pominięta w proponowanych progach 
dotyczących zróżnicowania upraw i 
gruntów mających znaczenie ekologiczne; 
zebrane uprawy, uprawy stałe (gaje 
oliwne, winnice, sady jabłoniowe) lub 
uprawy ryżu to tylko niektóre przykłady 
praktyk, które powinny być zgodne z 
założeniami ekologizacji, zważywszy na 
wysoką wartość ekologiczną i ochronną, 
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jaką mogą się charakteryzować niektóre z 
wymienionych systemów rolnych; 

Or. pt

Poprawka 156
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. utrzymuje, że pomoc dla sektora 
publicznego i prywatnego na rzecz 
ochrony różnorodności biologicznej lasów 
pod względem gatunków, siedlisk i usług 
ekosystemowych musi się zwiększyć w 
ramach nowej WPR, a także należy 
rozszerzyć kryteria kwalifikacyjne, tak aby 
objąć nimi obszary łączące siedliska 
Natura 2000;

Or. en

Poprawka 157
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 14b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. zauważa, że ogólna filozofia 
przyświecająca obecnej propozycji 
reformy WPR wskazuje na „większą 
orientację rynkową” oraz dążenie do 
„konkurencyjności”; apeluje o 
zlikwidowanie lub ograniczenie 
stosowania instrumentów regulujących 
produkcję oraz rynki oraz o 
podporządkowywanie rolnictwa przepisom 
WTO, co prowadzi do promowania modeli 
wydajności produkcyjnej 
ukierunkowanych na intensywną 
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produkcję rolną i wywóz, zagraża 
zasobom naturalnym i różnorodności 
biologicznej oraz niszczy je i jest sprzeczne 
z głoszoną ekologizacją;

Or. pt

Poprawka 158
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów oraz 
dyrektywy ptasią i siedliskową;

skreślony

Or. en

Poprawka 159
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów oraz 
dyrektywy ptasią i siedliskową;

15. wzywa do opracowania solidnych i 
uproszczonych przepisów dotyczących 
wzajemnej zgodności, które przyczynią się 
do ochrony różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 160
Anja Weisgerber
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów oraz 
dyrektywy ptasią i siedliskową;

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, o ile takie 
przepisy mają ścisły związek z sektorem 
rolnictwa lub poszczególnymi 
gospodarstwami rolnymi;

Or. de

Poprawka 161
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów oraz 
dyrektywy ptasią i siedliskową;

15. wzywa, by również po 2014 r. 
podstawą wszystkich płatności WPR były 
solidne przepisy dotyczące wzajemnej 
zgodności; wzywa do opracowania 
prostych i przejrzystych regulacji
obowiązujących strony zainteresowane;

Or. de

Poprawka 162
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 

15. wzywa, by podstawą płatności WPR 
nadal były solidne przepisy dotyczące 
wzajemnej zgodności; ponadto wzywa do 
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obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów oraz 
dyrektywy ptasią i siedliskową;

ograniczenia tych wymogów oraz do ich 
znacznego uproszczenia;

Or. de

Poprawka 163
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów 
oraz dyrektywy ptasią i siedliskową;

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów 
oraz dyrektywy ptasią i siedliskową; 
ponadto wzywa do sprawdzenia przepisów 
dotyczących wzajemnej zgodności pod 
kątem związanego z nimi obciążenia 
biurokratycznego, a w razie stwierdzenia 
zbyt dużego obciążenia biurokratycznego 
do ich znacznego uproszczenia;

Or. de

Poprawka 164
Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów 
oraz dyrektywy ptasią i siedliskową;

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów 
oraz dyrektywy ptasią i siedliskową; 
popiera jednak wniosek Komisji dotyczący 
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stosowania mniej rygorystycznych 
przepisów dotyczących wzajemnej 
zgodności w odniesieniu do drobnych 
producentów rolnych biorących udział w 
programie dla drobnych producentów 
rolnych w związku z ich stosunkowo 
niewielkim wpływem środowiskowym oraz 
z trudnościami biurokratycznymi, jakie 
napotykają w odniesieniu do środków 
wzajemnej zgodności;

Or. en

Poprawka 165
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów 
oraz dyrektywy ptasią i siedliskową;

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były przepisy dotyczące 
wzajemnej zgodności, które mają 
zastosowanie do rolników i które 
uwzględniają również ramową dyrektywę 
wodną, prawodawstwo w zakresie 
pestycydów oraz dyrektywy ptasią 
i siedliskową;

Or. fi

Poprawka 166
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
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obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów 
oraz dyrektywy ptasią i siedliskową; 

obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów i 
produktów biobójczych oraz dyrektywy 
ptasią i siedliskową;

Or. ro

Poprawka 167
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów oraz 
dyrektywy ptasią i siedliskową;

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne normy 
środowiskowe oraz zharmonizowane 
przepisy dotyczące wzajemnej zgodności 
obowiązujące na szczeblu gospodarstw 
rolnych; 

Or. en

Poprawka 168
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów oraz
dyrektywy ptasią i siedliskową;

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące dyrektywy ptasią i siedliskową, 
które nie złagodzą obecnych norm (2007–
2013), oraz ramową dyrektywę wodną i 
prawodawstwo w zakresie pestycydów ze 
skutkiem natychmiastowym w 2014 r.;

Or. en
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Poprawka 169
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności,
obejmujące ramową dyrektywę wodną,
prawodawstwo w zakresie pestycydów 
oraz dyrektywy ptasią i siedliskową;

15. podkreśla, że pomoc bezpośrednia w 
ramach WPR podlega zasadzie 
„wzajemnej zgodności”, która wymaga 
ścisłej zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska takimi jak 
prawodawstwo w zakresie pestycydów 
oraz dyrektywa ptasia i siedliskowa; 
zwraca uwagę na to, aby wniosek 
przedłożony przez Komisję Europejską w 
kontekście reformy WPR uwzględniał 
również ramową dyrektywę wodną;

Or. es

Poprawka 170
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były solidne przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
obejmujące ramową dyrektywę wodną, 
prawodawstwo w zakresie pestycydów 
oraz dyrektywy ptasią i siedliskową;

15. wzywa, by podstawą wszystkich 
płatności WPR były już istniejące przepisy 
dotyczące wzajemnej zgodności, 
ewentualnie rozszerzone na przykład o 
ramową dyrektywę wodną, prawodawstwo 
w zakresie pestycydów oraz dyrektywy 
ptasią i siedliskową;

Or. en

Poprawka 171
Mairead McGuinness
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
zdecydowanego zwiększenia 
proekologicznej orientacji tego filara 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska;

16. wzywa do wzmocnienia polityki 
rozwoju obszarów wiejskich oraz 
zwiększenia proekologicznej orientacji II
filara we wszystkich państwach 
członkowskich i skuteczności jego 
środków rolno-środowiskowych, również 
poprzez minimalne wydatki na działania 
w zakresie ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 172
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
zdecydowanego zwiększenia 
proekologicznej orientacji tego filara 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska;

16. wzywa do wzmocnienia II filara we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
dalszego zwiększenia proekologicznej 
orientacji tego filara i skuteczności jego 
środków rolno-środowiskowych, również 
poprzez minimalne obowiązkowe wydatki 
na działania w zakresie ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 173
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
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zdecydowanego zwiększenia 
proekologicznej orientacji tego filara 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska;

zdecydowanego zwiększenia 
proekologicznej orientacji tego filara we 
wszystkich państwach członkowskich 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska;

Or. de

Poprawka 174
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
zdecydowanego zwiększenia 
proekologicznej orientacji tego filara 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska;

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
zdecydowanego zwiększenia 
proekologicznej orientacji tego filara 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych we wszystkich państwach 
członkowskich UE, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska;
domaga się wprowadzenia prawdziwych 
zachęt, których celem byłoby 
wynagradzanie za usługi ekosystemowe w 
rolnictwie;

Or. de

Poprawka 175
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
zdecydowanego zwiększenia 

wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
zdecydowanego zwiększenia 
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proekologicznej orientacji tego filara 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska;

proekologicznej orientacji tego filara we 
wszystkich państwach członkowskich UE 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska;

Or. de

Poprawka 176
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
zdecydowanego zwiększenia 
proekologicznej orientacji tego filara 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska;

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
zdecydowanego zwiększenia 
proekologicznej orientacji tego filara 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska; 
podkreśla, że działania na rzecz 
ekologiczniejszego I filara nie mogą 
prowadzić do ograniczenia działań 
w zakresie ochrony środowiska 
podlegających II filarowi, które okazały 
się skuteczne;

Or. fi

Poprawka 177
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
zdecydowanego zwiększenia 
proekologicznej orientacji tego filara 
i skuteczności jego środków rolno-

16. wzywa do wzmocnienia II filara, który 
obecnie jest najważniejszym elementem 
WPR przynoszącym korzyści dla 
środowiska, oraz zdecydowanego 
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środowiskowych, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska;

zwiększenia proekologicznej orientacji 
tego filara i skuteczności jego środków 
rolno-środowiskowych, również poprzez 
włączenie minimalnych obowiązkowych 
wydatków na działania w zakresie ochrony
środowiska, takie jak środki rolno-
środowiskowe, zarządzanie obszarami 
Natura 2000 oraz wsparcie wysokiej 
wartości przyrodniczej i rolnictwa 
ekologicznego;

Or. en

Poprawka 178
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
zdecydowanego zwiększenia 
proekologicznej orientacji tego filara 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska;

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
zdecydowanego zwiększenia 
proekologicznej orientacji tego filara 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych, również poprzez 
obowiązkowe włączenie środków z zakresu 
środowiska leśnego i sieci Natura 2000 do 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
oraz minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska, 
w tym na rolnictwo ekologiczne jako 
kompleksowe podejście do 
zrównoważonych praktyk rolnych;

Or. en

Poprawka 179
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
zdecydowanego zwiększenia
proekologicznej orientacji tego filara 
i skuteczności jego środków rolno-
środowiskowych, również poprzez
minimalne obowiązkowe wydatki na 
działania w zakresie ochrony środowiska;

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz 
dalszego zwracania uwagi na
proekologiczną orientację tego filara 
i skuteczność jego środków rolno-
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 180
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca uwagę na to, że wzrost 
zapotrzebowania na paliwa rolnicze oraz 
wywierana w związku z tym coraz większa 
presja na ich produkcję w krajach 
rozwijających się zagrażają różnorodności 
biologicznej, zwłaszcza w krajach 
rozwijających się, na skutek degradacji i 
zmiany charakteru siedlisk i ekosystemów 
takich jak, między innymi, tereny 
podmokłe i lasy;

Or. pt

Poprawka 181
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uznaje krytyczne sprawozdanie 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie programów 
rolno-środowiskowych; zauważa, że za 



AM\892360PL.doc 27/78 PE480.679v02-00

PL

pomocą 22,2 mld euro dostępnych na lata 
2007–2013 osiągnięto bardzo niewiele 
celów środowiskowych; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby przyszłe dotacje rolno-
środowiskowe były zatwierdzane wyłącznie 
po spełnieniu surowych kryteriów 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że należy wzmocnić kontrolę 
praktyk rolnych w celu zapobiegania 
zmniejszaniu się różnorodności 
biologicznej; w szczególności uważa, że 
koniecznie należy wprowadzić kontrolę 
zrzutów gnojownicy, a nawet ich zakaz na 
najbardziej wrażliwych obszarach w celu 
ochrony ekosystemów;

Or. es

Poprawka 183
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa do uwzględnienia nowego 
środka w ramach WPR, jakim jest 
„ochrona in situ i ex situ leśnych zasobów 
genowych o ustalonym pochodzeniu”;

Or. en
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Poprawka 184
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa do rolno-ekologicznej 
orientacji europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego na rolnictwo w celu 
zwiększenia ekologiczności systemów 
produkcji;

Or. en

Poprawka 185
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa do opracowania odpowiednio 
dostosowanego prawodawstwa oraz do 
stworzenia zachęt do utrzymania i 
dalszego zwiększania różnorodności 
rolnych zasobów genetycznych, na 
przykład ras i odmian dostosowanych do 
lokalnych warunków;

Or. en

Poprawka 186
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 16c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. wzywa Komisję do ochrony 
europejskiej różnorodności biologicznej w 
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odniesieniu do uwalniania organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie do 
środowiska naturalnego, a także do 
opracowania odpowiedniego systemu 
odpowiedzialności w celu przywrócenia 
pierwotnego stanu w przypadku 
uwolnienia;

Or. en

Poprawka 187
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy do przywrócenia 
dzikości dużych obszarów krajobrazu jako 
głównych obszarów naturalnych, 
zapewniających nowe społeczno-
gospodarcze możliwości rozwoju obszarów 
wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności biologicznej Europy;

skreślony

Or. de

Poprawka 188
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy do przywrócenia 
dzikości dużych obszarów krajobrazu jako 
głównych obszarów naturalnych, 

skreślony
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zapewniających nowe społeczno-
gospodarcze możliwości rozwoju obszarów 
wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności biologicznej Europy;

Or. en

Poprawka 189
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy do przywrócenia 
dzikości dużych obszarów krajobrazu jako 
głównych obszarów naturalnych, 
zapewniających nowe społeczno-
gospodarcze możliwości rozwoju obszarów 
wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności biologicznej Europy;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy do celowego wsparcia 
zachowania różnorodności biologicznej 
Europy w celu zapewnienia nowych 
społeczno-gospodarczych możliwości 
rozwoju obszarów wiejskich;

Or. de

Poprawka 190
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy do przywrócenia 
dzikości dużych obszarów krajobrazu jako 
głównych obszarów naturalnych, 
zapewniających nowe społeczno-
gospodarcze możliwości rozwoju obszarów 
wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
zjawiska porzucania gruntów rolnych 
w różnych regionach Europy oraz do 
podjęcia działań zmierzających do 
dalszego wykorzystywania obszarów
rolnych przy zachowaniu różnorodności 
biologicznej;
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różnorodności biologicznej Europy;

Or. de

Poprawka 191
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy do przywrócenia 
dzikości dużych obszarów krajobrazu jako 
głównych obszarów naturalnych, 
zapewniających nowe społeczno-
gospodarcze możliwości rozwoju obszarów 
wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności biologicznej Europy;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy do potencjalnego 
przekształcenia przynajmniej niektórych
obszarów krajobrazu w obszary naturalne, 
zapewniające nowe społeczno-
gospodarcze możliwości rozwoju obszarów 
wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności biologicznej Europy;

Or. fi

Poprawka 192
Nick Griffin

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy do przywrócenia 
dzikości dużych obszarów krajobrazu jako 
głównych obszarów naturalnych, 
zapewniających nowe społeczno-
gospodarcze możliwości rozwoju obszarów 
wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności biologicznej Europy;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania, przy 
pełnym uwzględnieniu opinii i potrzeb 
pozostałych społeczności mieszkających 
lub pracujących na danym obszarze,
zjawiska porzucania gruntów rolnych 
w różnych regionach Europy do 
przywrócenia dzikości dużych obszarów 
krajobrazu jako głównych obszarów 
naturalnych, zapewniających nowe 
społeczno-gospodarcze możliwości 
rozwoju obszarów wiejskich, przy 
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jednoczesnym zachowaniu różnorodności 
biologicznej Europy;

Or. en

Poprawka 193
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy do przywrócenia
dzikości dużych obszarów krajobrazu jako 
głównych obszarów naturalnych, 
zapewniających nowe społeczno-
gospodarcze możliwości rozwoju obszarów 
wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności biologicznej Europy;

17. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do zmiany swojego 
podejścia do zjawiska porzucania gruntów 
rolnych w niektórych regionach Europy 
oraz zauważa, że taka zmiana może być 
szansą na przywrócenie dzikości 
zwłaszcza dużych obszarów, którymi nie 
da się już zarządzać, co w rezultacie 
zapewni nowe społeczno-gospodarcze 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności biologicznej Europy;

Or. en

Poprawka 194
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy do przywrócenia 
dzikości dużych obszarów krajobrazu jako 
głównych obszarów naturalnych, 
zapewniających nowe społeczno-
gospodarcze możliwości rozwoju obszarów 

17. ubolewa nad coraz częstszym 
porzucaniem gruntów rolnych w Unii 
Europejskiej, ponieważ zjawisko to nasila 
problem pustynnienia gruntów i wpływa 
na ochronę różnorodności biologicznej 
oraz na równowagę społeczno-
gospodarczą wielu obszarów wiejskich; w 
związku z tym zwraca uwagę na ważną 
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wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności biologicznej Europy;

rolę rolników europejskich jako 
„strażników” krajobrazu;

Or. es

Poprawka 195
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy do przywrócenia 
dzikości dużych obszarów krajobrazu jako 
głównych obszarów naturalnych, 
zapewniających nowe społeczno-
gospodarcze możliwości rozwoju obszarów 
wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności biologicznej Europy;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania, w 
stosownych przypadkach oraz w celu 
osiągnięcia konkretnych celów 
związanych z różnorodnością biologiczną, 
zjawiska porzucania gruntów rolnych 
w różnych regionach Europy do 
przywrócenia dzikości dużych obszarów 
krajobrazu jako głównych obszarów 
naturalnych, zapewniających nowe 
społeczno-gospodarcze możliwości 
rozwoju obszarów wiejskich, przy 
jednoczesnym zachowaniu różnorodności 
biologicznej Europy;

Or. en

Poprawka 196
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy do przywrócenia 
dzikości dużych obszarów krajobrazu jako 
głównych obszarów naturalnych, 

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zbadania zjawiska 
porzucania gruntów rolnych w różnych 
regionach Europy jako możliwości 
przywrócenia dzikości dużych obszarów 
krajobrazu jako głównych obszarów 
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zapewniających nowe społeczno-
gospodarcze możliwości rozwoju obszarów 
wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności biologicznej Europy;

naturalnych, zapewniających nowe 
społeczno-gospodarcze możliwości 
rozwoju obszarów wiejskich, przy 
jednoczesnym zachowaniu różnorodności 
biologicznej Europy; podkreśla jednak 
potrzebę poszanowania istniejącego tytułu 
własności gruntów/własności;

Or. en

Poprawka 197
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zachęcania do przyjmowania 
planów urządzenia lasu, między innymi 
poprzez wykorzystanie środków rozwoju 
obszarów wiejskich i programu LIFE+; 
podkreśla potrzebę włączenia do planów 
urządzenia lasu specjalnych środków
dotyczących różnorodności biologicznej, 
zwłaszcza specjalnych środków 
dotyczących ochrony chronionych 
gatunków i siedlisk przyrodniczych, w 
celu poprawy ich statusu, zarówno na 
obszarach Natura 2000, jak i poza nimi;

Or. en

Poprawka 198
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. apeluje do państw członkowskich o 
formułowanie swoich polityk leśnych w 
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sposób w pełni uwzględniający znaczenie 
lasów dla ochrony różnorodności 
biologicznej, zapobiegania erozji gleby, 
pochłaniania dwutlenku węgla i 
oczyszczania powietrza oraz dla 
utrzymania obiegu wody;

Or. en

Poprawka 199
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. ostrzega, że różne gatunki i siedliska 
wysoko cenione z perspektywy ich 
ochrony, w tym gatunki i siedliska 
chronione na mocy prawodawstwa 
wspólnotowego, są uzależnione od 
systemów rolno-środowiskowych, w 
których obecność człowieka ma kluczowe 
znaczenie; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie powstrzymywania i odwracania 
tendencji do porzucania gruntów rolnych 
oraz promowania osiedlania się na 
obszarach wiejskich; popiera zwiększenie 
wsparcia na rzecz małych i średnich 
gospodarstw rolnych, na przykład 
rodzinnych gospodarstw rolnych i 
kompleksowych działań rolniczych, w celu 
promowania właściwych praktyk ochrony 
zasobów naturalnych;

Or. pt

Poprawka 200
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 17b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17b. apeluje do państw członkowskich o 
włączenie do systemów zapobiegania 
pożarom lasów w ramach swoich planów 
urządzenia lasu opartych na ekosystemie 
środków na rzecz zwiększenia odporności 
lasów na pożary;

Or. en

Poprawka 201
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że do tej pory wspólna polityka 
rybołówstwa powodowała zmniejszenie 
różnorodności biologicznej w środowisku 
morskim i w ramach zasobów morskich;

Or. en

Poprawka 202
Nick Griffin

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawioną przez Komisję propozycję 
reformy wspólnej polityki rybołówstwa 
(WPRyb), która ma zagwarantować 
wdrożenie podejścia ekosystemowego 
i stosowanie aktualnych informacji 
naukowych jako podstawy długofalowych 
planów zarządzania wszystkimi 

18. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawioną przez Komisję propozycję 
reformy wspólnej polityki rybołówstwa 
(WPRyb), która ma zagwarantować 
wdrożenie podejścia ekosystemowego 
i stosowanie aktualnych informacji 
naukowych jako podstawy długofalowych 
planów zarządzania wszystkimi 
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eksploatowanymi komercyjnie gatunkami 
ryb; podkreśla, że wyłącznie 
zrównoważone rybołówstwo gwarantuje 
przyszłość sektora rybołówstwa;

eksploatowanymi komercyjnie gatunkami 
ryb i gatunkami niedocelowymi, objętymi 
połowami przemysłowymi; podkreśla, że 
wyłącznie zrównoważone rybołówstwo 
gwarantuje przyszłość sektora 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 203
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawioną przez Komisję propozycję 
reformy wspólnej polityki rybołówstwa 
(WPRyb), która ma zagwarantować 
wdrożenie podejścia ekosystemowego 
i stosowanie aktualnych informacji 
naukowych jako podstawy długofalowych 
planów zarządzania wszystkimi 
eksploatowanymi komercyjnie gatunkami 
ryb; podkreśla, że wyłącznie 
zrównoważone rybołówstwo gwarantuje 
przyszłość sektora rybołówstwa;

18. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawioną przez Komisję propozycję 
reformy wspólnej polityki rybołówstwa 
(WPRyb), która ma zagwarantować 
wdrożenie podejścia ekosystemowego 
i stosowanie aktualnych informacji 
naukowych jako podstawy długofalowych 
planów zarządzania wszystkimi 
eksploatowanymi komercyjnie gatunkami 
ryb; podkreśla, że aby europejski sektor 
rybołówstwa był opłacalny ekonomicznie i 
społecznie, należy zapewnić 
długoterminową zrównoważoność 
zasobów ryb;

Or. en

Poprawka 204
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawioną przez Komisję propozycję 
reformy wspólnej polityki rybołówstwa 

18. zwraca uwagę na przedstawione przez 
Komisję propozycje reformy wspólnej 
polityki rybołówstwa (WPRyb), które 
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(WPRyb), która ma zagwarantować 
wdrożenie podejścia ekosystemowego 
i stosowanie aktualnych informacji 
naukowych jako podstawy długofalowych 
planów zarządzania wszystkimi 
eksploatowanymi komercyjnie gatunkami 
ryb; podkreśla, że wyłącznie 
zrównoważone rybołówstwo gwarantuje 
przyszłość sektora rybołówstwa;

uważa za niewystarczające w celu 
zagwarantowania skutecznego wdrożenia
podejścia ekosystemowego i stosowania 
aktualnych informacji naukowych jako 
podstawy długofalowych planów 
zarządzania wszystkimi eksploatowanymi 
komercyjnie gatunkami ryb; 

Or. pt

Poprawka 205
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia morskich 
obszarów chronionych, na których 
działalność gospodarcza, w tym 
działalność połowowa, byłaby
przedmiotem wzmocnionego zarządzania 
opartego na ekosystemie, co umożliwi 
pogodzenie ochrony środowiska ze 
zrównoważonym rybołówstwem;

Or. en

Poprawka 206
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wyraża obawy w związku z tym, że 
Komisja nalega na scentralizowane 
zarządzanie WPRyb, co często prowadzi 
do wydawania wytycznych 
nieadekwatnych do stanu faktycznego 
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oraz do tego, że wytyczne te są bardzo 
często sprzeczne z pierwotnymi 
założeniami; uważa, że zmiana WPRyb 
powinna zapewniać warunki skutecznego 
zarządzania z bliska – taka metoda 
zarządzania zapewnia optymalną, 
niezbędną zrównoważoność środowiskową 
– oraz dążyć do tego, aby przy 
definiowaniu ogólnych celów można było 
absolutnie swobodnie i w sposób 
niezależny określać najwłaściwsze 
instrumenty służące do osiągania tych 
celów, z uwzględnieniem specyfiki 
lokalnej, regionalnej i krajowej;

Or. pt

Poprawka 207
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o konsolidację swoich 
wysiłków związanych z gromadzeniem 
danych naukowych na temat populacji 
ryb, których liczebność jest 
niedostateczna, w celu zwiększenia 
wiarygodności ekspertyz naukowych;

Or. ro

Poprawka 208
João Ferreira, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 18b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla, że nadal występują 
poważne luki w wiedzy na temat stanu 
ekosystemów morskich i zasobów ryb, 
oraz apeluje o zwiększenie wysiłków 
wspólnotowych ukierunkowanych na 
badania morskie oraz na zwiększenie 
współfinansowania ze strony UE w 
zakresie pozyskiwania danych 
biologicznych przez państwa członkowskie 
w ramach WPRyb (obecnie wynosi ono 
maksymalnie 50%);

Or. pt

Poprawka 209
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do prowadzenia współpracy 
na rzecz stworzenia „europejskiej straży 
przybrzeżnej”, by wzmocnić potencjał 
wspólnego monitorowania i kontroli oraz 
zapewnić egzekwowanie;

skreślony

Or. en

Poprawka 210
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do prowadzenia współpracy 
na rzecz stworzenia „europejskiej straży 

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pogłębienia współpracy 
na rzecz zwalczania nielegalnego 
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przybrzeżnej”, by wzmocnić potencjał 
wspólnego monitorowania i kontroli oraz 
zapewnić egzekwowanie;

rybołówstwa w celu zapewnienia pełnej 
zgodności z przydziałami dokonanymi 
przez właściwe władze krajowe;

Or. pt

Poprawka 211
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia wysiłków na 
rzecz zapewnienia, by do 2015 r. połowy 
spadły poniżej maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, oraz do 
uwzględnienia rozważań proekologicznych 
w definicji maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu;

20. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia wysiłków na 
rzecz zapewnienia, by do 2015 r. połowy 
spadły poniżej maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, oraz do 
uwzględnienia rozważań proekologicznych 
w definicji maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu; przypomina o 
określonym w dyrektywie w sprawie 
ramowej strategii morskiej zobowiązaniu 
do zapewnienia tego, aby do roku 2020 
wszystkie komercyjnie eksploatowane 
zasoby ryb były poławiane w bezpiecznych 
granicach biologicznych;

Or. en

Poprawka 212
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia wysiłków na 
rzecz zapewnienia, by do 2015 r. połowy 
spadły poniżej maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, oraz do 

20. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia pełnego 
poszanowania ograniczeń połowów lub 
nakładu połowowego opartych o dane 
naukowe, zgodnie z celem polegającym na 
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uwzględnienia rozważań 
proekologicznych w definicji 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu;

odbudowie i utrzymaniu populacji 
gatunków odławianych powyżej poziomów 
umożliwiających osiągnięcie
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
do 2015 r.; w tym celu podkreśla, że brak 
odpowiednich danych naukowych nie 
uzasadnia niepodejmowania działań oraz
że w tego rodzaju przypadkach wskaźniki 
śmiertelności połowowej należy 
zmniejszać poprzez podejmowanie działań 
zapobiegawczych;

Or. en

Poprawka 213
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że zarządzanie 
rybołówstwem powinno przyczynić się do 
osiągnięcia właściwego stanu ochrony 
zgodnie z dyrektywami ptasią i siedliskową 
oraz do osiągnięcia dobrego stanu 
środowiska zgodnie z dyrektywą ramową 
w sprawie strategii morskiej; podkreśla, że 
długoterminowe plany zarządzania 
powinny mieć charakter wielogatunkowy, 
a nie jednogatunkowy, aby lepiej 
odzwierciedlały podejście oparte na 
ekosystemie, oraz że należy ustalić ścisłe 
terminy sporządzenia takich planów;

Or. en

Poprawka 214
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że nowa WPRyb i 
wszystkie kolejne środki przyjęte przez 
państwa członkowskie muszą być w pełni 
zgodne z dyrektywą 92/43/EWG, 
dyrektywą 2009/147/WE i dyrektywą 
2008/56/WE;

Or. en

Poprawka 215
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że do WPRyb należy 
włączyć cel likwidacji odrzutów 
i przyłowów chronionych gatunków 
niedocelowych oraz pilnie go zrealizować;

21. podkreśla, że do WPRyb należy 
włączyć cel likwidacji odrzutów 
i przyłowów chronionych gatunków 
niedocelowych, w tym waleni, żółwi 
morskich i ptaków morskich, oraz pilnie 
go zrealizować; ponadto nowa WPRyb 
powinna obejmować wyraźne 
zobowiązanie do uwalniania gatunków 
niedocelowych, które mają dużą szansę na 
przeżycie;

Or. en

Poprawka 216
Nick Griffin

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że do WPRyb należy 
włączyć cel likwidacji odrzutów 
i przyłowów chronionych gatunków 

21. podkreśla, że do WPRyb należy 
włączyć cel likwidacji mniej 
wartościowych gatunków docelowych oraz 
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niedocelowych oraz pilnie go zrealizować; odrzutów i przyłowów chronionych 
gatunków niedocelowych, zwłaszcza 
waleni, oraz pilnie go zrealizować;

Populacji morświnów zagraża przede 
wszystkim stosowanie sieci skrzelowych, a 
populacji delfinów – przyłowy. Zarówno 
morświny, jak i delfiny charakteryzują się 
niskimi współczynnikami 
reprodukcyjnymi, w związku z czym 
należy podkreślić szczególne zagrożenia, 
na które są narażone te ssaki, oraz zająć 
się tymi zagrożeniami;

Or. en

Poprawka 217
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że do WPRyb należy 
włączyć cel likwidacji odrzutów 
i przyłowów chronionych gatunków 
niedocelowych oraz pilnie go zrealizować;

21. podkreśla, że do WPRyb należy 
włączyć cel likwidacji odrzutów 
i przyłowów chronionych gatunków 
niedocelowych oraz pilnie go zrealizować, 
biorąc pod uwagę różnorodność w 
zakresie rybołówstwa na szczeblu UE oraz 
wymagane w związku z nią zróżnicowane 
podejście;

Or. pt

Poprawka 218
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że należy określić cele i 
ramy czasowe zmniejszenia nadmiaru 
mocy produkcyjnych, tak aby można było 
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osiągnąć redukcję netto zdolności 
połowowej floty;

Or. en

Poprawka 219
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zauważa, że poważnym zagrożeniem 
dla różnorodności biologicznej środowiska 
morskiego są nielegalne, nieraportowane i 
nieuregulowane połowy (połowy NNN), 
oraz podkreśla, że w celu zwalczania 
połowów NNN należy pogłębić współpracę 
pomiędzy państwami członkowskimi UE i 
państwami trzecimi;

Or. nl

Poprawka 220
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla pilną potrzebę zapewnienia 
identyfikacji i ochrony tarlisk oraz 
tworzenia rezerwatów w celu ochrony 
morskiej różnorodności biologicznej i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego;

Or. en

Poprawka 221
Kriton Arsenis
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Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zauważa, że tworzenie rezerwatów 
rybnych, czyli obszarów, na których 
działalność połowowa może być zakazana 
lub ograniczona, jest szczególnie 
skutecznym i opłacalnym działaniem 
zmierzającym do zapewnienia 
długoterminowej ochrony zasobów ryb; 
pod tym względem wzywa państwa 
członkowskie i Radę do wyznaczenia 
rezerwatów rybnych i sformułowania 
przepisów dotyczących zarządzania nimi, 
ze szczególnym uwzględnieniem szkółek i 
odchowalni lub tarlisk zasobów ryb;

Or. en

Poprawka 222
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 21b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. zwraca uwagę, że należy opracować 
działania zapobiegające odrzutom 
młodych i niewymiarowych ryb lub 
połowom przekraczającym ustalone 
kwoty, tak aby nie tworzyć niepożądanych 
zachęt do wyładunków i komercjalizacji 
odrzutów;

Or. en

Poprawka 223
Gerben-Jan Gerbrandy
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Projekt rezolucji
Ustęp 21c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. podkreśla, że rozporządzenie w 
sprawie WPRyb należy wzmocnić w celu 
zapewnienia tego, aby limitów 
połowowych i nakładów połowowych nie 
można było ustalać powyżej zaleceń 
naukowych;

Or. en

Poprawka 224
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
podejmowane działania zapobiegały 
przedostawaniu się do UE nowych 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
rozprzestrzenianiu się już obecnych 
inwazyjnych gatunków obcych na nowe 
obszary;

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
uwzględnienia i udokumentowania
zarówno przedostawania się do UE 
nowych inwazyjnych gatunków obcych, 
jak i rozprzestrzeniania się już obecnych 
inwazyjnych gatunków obcych na nowe 
obszary, aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen ryzyka i formułowanie wytycznych 
dotyczących działania;

Or. de

Poprawka 225
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
podejmowane działania zapobiegały 
przedostawaniu się do UE nowych 

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
podejmowane działania zapobiegały 
przedostawaniu się do UE nowych 
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inwazyjnych gatunków obcych oraz 
rozprzestrzenianiu się już obecnych 
inwazyjnych gatunków obcych na nowe 
obszary;

inwazyjnych gatunków obcych oraz 
rozprzestrzenianiu się już obecnych 
inwazyjnych gatunków obcych na nowe 
obszary; podkreśla znaczenie 
opracowywania strategii na rzecz 
gatunków obcych oraz regularnych 
kontroli gatunków obcych we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. fi

Poprawka 226
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
podejmowane działania zapobiegały 
przedostawaniu się do UE nowych 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
rozprzestrzenianiu się już obecnych 
inwazyjnych gatunków obcych na nowe 
obszary;

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
podejmowane działania zapobiegały 
przedostawaniu się do UE nowych 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
rozprzestrzenianiu się już obecnych 
inwazyjnych gatunków obcych na nowe 
obszary; zachęca Komisję do wspierania 
działań podobnych do tych 
podejmowanych w ramach projektu 
DAISIE (katalogowanie obcych gatunków 
inwazyjnych w Europie) w celu 
identyfikacji gatunków obcych;

Or. fr

Poprawka 227
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 22. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do zapewnienia, by 
podejmowane działania zapobiegały 
przedostawaniu się do UE nowych 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
rozprzestrzenianiu się już obecnych 
inwazyjnych gatunków obcych na nowe 
obszary;

członkowskie do zapewnienia, by 
podejmowane działania zapobiegały 
przedostawaniu się do UE, z obiektów 
służących do przetrzymywania zwierząt w 
niewoli, nowych inwazyjnych gatunków 
obcych oraz rozprzestrzenianiu się już 
obecnych inwazyjnych gatunków obcych 
na nowe obszary;

Or. en

Poprawka 228
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
podejmowane działania zapobiegały 
przedostawaniu się do UE nowych 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
rozprzestrzenianiu się już obecnych 
inwazyjnych gatunków obcych na nowe 
obszary;

22. uznaje znaczące zagrożenie związane z 
ucieczką inwazyjnych gatunków obcych z 
ogrodów zoologicznych lub innych 
obiektów służących do przetrzymywania 
zwierząt w niewoli, lub związane z 
przypadkowym lub celowym uwolnieniem 
dzikich zwierząt domowych oraz zaleca, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
zapewnili przedsięwzięcie odpowiednich 
środków mających na celu zapobieganie 
ucieczkom zwierząt oraz ograniczenie 
prywatnej hodowli gatunków 
wymienionych w wykazie DAISIE jako 
zwierząt domowych.
Wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, by podejmowane działania 
zapobiegały przedostawaniu się do UE 
nowych inwazyjnych gatunków obcych 
oraz rozprzestrzenianiu się już obecnych 
inwazyjnych gatunków obcych na nowe 
obszary;

Or. en
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Poprawka 229
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
podejmowane działania zapobiegały 
przedostawaniu się do UE nowych 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
rozprzestrzenianiu się już obecnych 
inwazyjnych gatunków obcych na nowe 
obszary;

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
podejmowane działania zapobiegały 
przedostawaniu się do UE nowych 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
rozprzestrzenianiu się już obecnych 
inwazyjnych gatunków obcych na nowe 
obszary; w szczególności wzywa do 
wydania jasnych wskazówek w ramach 
rozporządzenia w sprawie rozwoju 
obszarów wiejskich w ramach WPR w 
celu dopilnowania, aby zalesianie nie 
wpływało negatywnie na różnorodność 
biologiczną, oraz w celu zapobiegania 
finansowaniu sadzenia obcych gatunków 
roślin i gatunków inwazyjnych;

Or. en

Poprawka 230
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. uznaje, że działania zapobiegawcze 
są opłacalniejsze i przynoszą więcej 
korzyści dla środowiska niż działania 
podjęte po wprowadzeniu i osiedlaniu się 
inwazyjnych gatunków obcych; w związku 
z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby 
zgodnie z Konwencją o różnorodności 
biologicznej działania zapobiegawcze 
miały priorytetowe znaczenie w kontekście 
przywozu i hodowli inwazyjnych 
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gatunków obcych oraz handlu nimi 
zgodnie z regulacjami na szczeblu UE 
opierającymi się na przejrzystych 
wytycznych naukowych;

Or. en

Poprawka 231
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. uznaje, że działania zapobiegawcze 
są opłacalniejsze i przynoszą więcej 
korzyści dla środowiska niż działania 
podjęte po wprowadzeniu i osiedlaniu się 
inwazyjnych gatunków obcych. W związku 
z tym należy nadać priorytet działaniom 
zmierzającym do zapobiegania 
wprowadzaniu inwazyjnych gatunków 
obcych zgodnie z przedstawionym w 
Konwencji o różnorodności biologicznej 
hierarchicznym podejściem do 
inwazyjnych gatunków obcych;

Or. en

Poprawka 232
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. popiera potrzebę opracowania 
strategii mających na celu zarządzanie 
inwazyjnymi gatunkami obcymi, których 
znaczne rozprzestrzenienie się stało się 
poważnym problemem ekologicznym, oraz 
ich likwidowanie; uważa, że strategie te 
nie powinny ograniczać się wyłącznie do 
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gatunków uznanych za „priorytetowe”, 
jak uznała Komisja w swoim 
komunikacie;

Or. pt

Poprawka 233
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. w tym kontekście domaga się, aby w 
nowym prawodawstwie w większym 
stopniu uwzględniono pomoc prewencyjną 
i paliatywną w celu zajęcia się plagami 
gatunków inwazyjnych, które już znacznie 
się rozprzestrzeniły na rozległych 
obszarach Wspólnoty. Uważa, że zanim 
wejdzie w życie planowane prawodawstwo 
dotyczące gatunków inwazyjnych, należy 
w trybie pilnym rozważyć przydział 
środków budżetowych na terytoria 
dotknięte obecnie plagami gatunków 
wymienionych w katalogu IUCN i 
objętych systemem DAISIE;

Or. es

Poprawka 234
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 22b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. uznaje, że większość inwazyjnych 
gatunków zwierząt kręgowych zostało 
wprowadzonych do Europy umyślnie (z 
zamiarem uwolnienia do środowiska lub 
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hodowli w obiektach kontrolowanych, z 
których zwierzęta uciekły lub zostały 
uwolnione); wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby 
działania zapobiegawcze miały 
priorytetowe znaczenie w kontekście 
przywozu i hodowli inwazyjnych 
gatunków obcych oraz handlu nimi 
zgodnie z regulacjami na szczeblu UE 
opierającymi się na przejrzystych 
wytycznych naukowych;

Or. en

Poprawka 235
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 22b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. wzywa państwa członkowskie do 
monitorowania przywozu gatunków 
egzotycznych na terytorium UE oraz do 
regularnego składania Komisji i innym 
państwom członkowskich sprawozdań na 
ten temat; apeluje o nałożenie większych 
ograniczeń na przywóz i prywatną 
hodowlę gatunków zagrożonych, do 
których zalicza się ssaki z rzędu 
naczelnych, gady i płazy;

Or. pt

Poprawka 236
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca Komisję do przedłożenia 
w 2012 r. wniosku legislacyjnego 

23. zachęca Komisję do przedłożenia 
w 2012 r. wniosku legislacyjnego 
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przedstawiającego całościowe podejście do 
problemu inwazyjnych gatunków obcych;

przedstawiającego całościowe podejście do 
problemu inwazyjnych gatunków obcych w 
celu sformułowania wspólnej polityki UE 
w zakresie zapobiegania osiedlaniu się 
tych gatunków, szybkiego powiadamia o 
ich wystąpieniu, a także ich zwalczania i 
zarządzania nimi;

Or. fr

Poprawka 237
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca Komisję do przedłożenia 
w 2012 r. wniosku legislacyjnego 
przedstawiającego całościowe podejście do 
problemu inwazyjnych gatunków obcych;

23. zachęca Komisję do przedłożenia 
w 2012 r. wniosku legislacyjnego 
przedstawiającego całościowe podejście do 
problemu inwazyjnych gatunków obcych, 
które obejmuje wymogi monitorowania 
przywozu egzotycznych i rodzimych 
gatunków oraz zwiększone ograniczenia 
przywozu i prywatnej hodowli gatunków 
zagrożonych wyginięciem;

Or. en

Poprawka 238
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca Komisję do przedłożenia 
w 2012 r. wniosku legislacyjnego 
przedstawiającego całościowe podejście do 
problemu inwazyjnych gatunków obcych;

23. zachęca Komisję do przedłożenia 
w 2012 r. wniosku legislacyjnego 
przedstawiającego całościowe podejście do 
problemu inwazyjnych gatunków obcych 
roślin i zwierząt oraz do skoncentrowania 
się na działalności zapobiegawczej 
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poprzez przyjęcie surowszych przepisów 
przywozowych z uwzględnieniem praktyk 
humanitarnego traktowania;

Or. en

Poprawka 239
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca Komisję do przedłożenia 
w 2012 r. wniosku legislacyjnego 
przedstawiającego całościowe podejście do 
problemu inwazyjnych gatunków obcych;

23. zachęca Komisję do przedłożenia 
w 2012 r. wniosku legislacyjnego 
przedstawiającego całościowe podejście do 
problemu inwazyjnych gatunków obcych 
roślin i zwierząt, z uwzględnieniem 
znaczącego zagrożenia związanego z 
przywozem gatunków obcych, ich hodowlą 
w warunkach domowych i w ogrodach 
zoologicznych oraz z handlem gatunkami 
obcymi;

Or. en

Poprawka 240
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zachęca Komisję do dalszego 
udzielania i wzmocnienia wsparcia na 
rzecz programów badawczych mających 
na celu zapobieganie występowaniu i 
monitorowanie organizmów szkodliwych 
dla ochrony roślin oraz do finansowania 
programów ukierunkowanych na 
konkretne pasożyty, zarówno w ramach 
siódmego programu ramowego Wspólnoty 
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Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (7PR, 
2007–2013), jak i w ramach programu 
„Horyzont 2020” i przyszłych ram 
strategicznych w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020); 
podkreśla potrzebę zapewnienia dalszego 
funkcjonowania projektu EUPHRESCO 
II, którego celem jest koordynacja pracy 
laboratoriów fitosanitarnych, oraz 
projektów Q-Detect i ISEFOR;

Or. fr

Poprawka 241
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do zwrócenia uwagi 
na istniejące krajowe strategie i plany 
działania oraz do zapewnienia tego, aby 
siedliska zlokalizowane na wyspach 
zostały proporcjonalnie uwzględnione w 
oczekiwanym rozporządzeniu dotyczącym 
inwazyjnych gatunków obcych;

Or. en

Poprawka 242
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. Zmiana klimatu
przypomina o powiązaniach pomiędzy 
różnorodnością biologiczną i klimatem; 
zważywszy na znaczący negatywny wpływ 
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zmiany klimatu na różnorodność 
biologiczną, podkreśla stale zwiększający 
się wpływ zmniejszania się różnorodności 
biologicznej na klimat ze względu na 
ograniczanie pochłaniania dwutlenku 
węgla przez środowisko naturalne; 
podkreśla pilną potrzebę ochrony 
różnorodności biologicznej również w celu 
ograniczenia zmiany klimatu oraz 
zachowania naturalnych pochłaniaczy 
dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 243
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 23b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. zachęca Komisję do promowania 
modernizacji wspólnotowego systemu 
fitosanitarnego do roku 2012 w oparciu o 
zalecenia wynikające z zewnętrznej oceny 
przeprowadzonej w latach 2009–2010;

Or. fr

Poprawka 244
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca Komisję do zaproponowania 
przepisów w celu wdrożenia protokołu 
z Nagoi, tak by UE mogła ratyfikować 
protokół możliwie jak najszybciej;

skreślony

Or. en
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Poprawka 245
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca Komisję do zaproponowania 
przepisów w celu wdrożenia protokołu 
z Nagoi, tak by UE mogła ratyfikować 
protokół możliwie jak najszybciej;

24. zachęca Komisję do przedłożenia 
niezbędnego wniosku dotyczącego, o ile 
ma to zastosowanie, wdrożenia protokołu 
z Nagoi, tak by UE mogła ratyfikować 
protokół możliwie jak najszybciej;

Or. es

Poprawka 246
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego promowania 
wspólnego podejścia do ochrony przyrody 
na terytorium całej UE, w tym w 
regionach najbardziej oddalonych i na 
terytoriach zamorskich państw 
członkowskich, gdzie występuje wiele 
kluczowych obszarów różnorodności 
biologicznej o znaczeniu światowym, oraz 
zwraca w tym kontekście uwagę na 
działania przygotowawcze Parlamentu w 
zakresie różnorodności biologicznej i 
usług ekosystemowych na terytoriach 
zamorskich (BEST) w latach 2011–2012; 

Or. en
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Poprawka 247
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. mając na uwadze globalny charakter 
różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych oraz ich kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia globalnych 
celów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, podkreśla, że strategia UE musi 
się również przyczynić do zwiększenia 
międzynarodowych wysiłków UE 
zmierzających do powstrzymania utraty 
różnorodności biologicznej i tym samym 
do zwiększenia skuteczności realizacji 
milenijnych celów rozwoju do 2015 r.;

Or. en

Poprawka 248
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie UE do ścisłego wdrożenia i 
wykonania wielostronnych umów 
środowiskowych, w tym między innymi 
Konwencji o międzynarodowym handlu 
dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem (CITES) oraz 
Konwencji o ochronie wędrownych 
gatunków dzikich zwierząt (CMS);

Or. en
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Poprawka 249
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uznaje, że UE jest głównym 
importerem dzikich zwierząt i za 
pośrednictwem swoich strategii 
politycznych i swojej działalności 
handlowej ma wpływ na ochronę 
różnorodności biologicznej w innych 
regionach świata; wzywa UE do podjęcia 
działań mających na celu ograniczenie 
negatywnego wpływu struktur konsumpcji 
w UE na różnorodność biologiczną 
poprzez włączenie inicjatyw na rzecz 
zrównoważonego rolnictwa i handlu 
dzikimi zwierzętami do wszystkich umów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 250
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wsparcia włączania 
różnorodności biologicznej do globalnych 
procesów takich jak milenijne cele 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 251
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. uznaje, że liberalizacja handlu 
międzynarodowego wywiera zarówno 
bezpośredni, jak i pośredni wpływ na 
różnorodność biologiczną; uważa, że taki 
wpływ należy odpowiednio oceniać, a 
także należy go unikać;

Or. pt

Poprawka 252
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego promowania 
wspólnego podejścia do ochrony przyrody 
na terytorium całej UE, w tym w 
regionach najbardziej oddalonych i na 
terytoriach zamorskich państw 
członkowskich, gdzie występuje wiele 
kluczowych obszarów różnorodności 
biologicznej o znaczeniu światowym;

Or. ro

Poprawka 253
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
uwzględnienia zrównoważoności 
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środowiskowej w ramach swoich 
stosunków z państwami trzecimi oraz do 
podjęcia działań mających na celu 
ograniczenie negatywnego wpływu 
struktur konsumpcji w UE na 
różnorodność biologiczną poprzez 
włączenie inicjatyw na rzecz 
zrównoważonego rolnictwa i handlu 
dzikimi zwierzętami do wszystkich umów 
handlowych; popiera wniosek Komisji 
dotyczący włączenia do wszystkich 
nowych umów handlowych działu 
dotyczącego zrównoważonego rozwoju, w 
tym celów związanych z różnorodnością 
biologiczną;

Or. en

Poprawka 254
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. popiera wniosek Komisji dotyczący 
włączenia do wszystkich nowych umów 
handlowych działu dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju, zawierającego 
istotne postanowienia w sprawie ochrony 
środowiska mające znaczenie w 
kontekście handlu, w tym postanowienia 
dotyczące różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 255
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24b. apeluje do uczestników Szczytu Ziemi 
Rio +20 o poczynienie konkretnych 
postępów w zakresie innowacyjnych i 
niezależnych źródeł finansowania 
ochrony różnorodności biologicznej w 
krajach rozwijających się oraz nalega, by 
UE i jej państwa członkowskie aktywnie 
uczestniczyły w realizacji celów w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 256
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa Komisję do zwiększenia 
wkładu unijnej polityki handlowej w 
ochronę różnorodności biologicznej; w 
związku z tym podkreśla swoje poparcie 
dla włączenia do wszystkich nowych 
umów handlowych działu dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju, zawierającego 
istotne postanowienia w sprawie ochrony 
środowiska mające znaczenie w 
kontekście handlu, w tym postanowienia 
dotyczące różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 257
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 24c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wystawienia „świadectwa 
ochrony różnorodności biologicznej” dla 
unijnej współpracy na rzecz rozwoju w 
celu zapobieżenia zmniejszaniu się 
różnorodności biologicznej, z 
uwzględnieniem tego, że osoby o 
najniższych dochodach są najbardziej 
uzależnione od usług ekosystemowych;

Or. en

Poprawka 258
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 24d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24e. zdaje sobie sprawę ze wzrostu 
nielegalnego międzynarodowego handlu 
gatunkami podlegającymi Konwencji o 
międzynarodowym handlu dzikimi 
zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem (CITES); w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia możliwości 
Interpolu w tym zakresie oraz do 
priorytetowego potraktowania kwestii 
nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami 
w ramach dwustronnych debat z 
państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 259
João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zidentyfikowania 
wszystkich dotacji szkodliwych dla 
środowiska, a Komisję do opublikowania 
do końca 2012 r. planu działań na rzecz 
wycofania takich dotacji do 2020 r., 
zgodnie ze zobowiązaniami z Nagoi;

skreślony

Or. pt

Poprawka 260
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zidentyfikowania 
wszystkich dotacji szkodliwych dla 
środowiska, a Komisję do opublikowania 
do końca 2012 r. planu działań na rzecz 
wycofania takich dotacji do 2020 r., 
zgodnie ze zobowiązaniami z Nagoi;

25. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zidentyfikowania 
wszystkich dotacji szkodliwych dla 
środowiska, a Komisję do opublikowania 
do końca 2012 r. planu działań, łącznie z 
harmonogramem, na rzecz wycofania 
takich dotacji do 2020 r., zgodnie ze 
zobowiązaniami z Nagoi;

Or. en

Poprawka 261
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zidentyfikowania 
wszystkich dotacji szkodliwych dla 
środowiska, a Komisję do opublikowania 
do końca 2012 r. planu działań na rzecz 

25. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zidentyfikowania 
wszystkich dotacji szkodliwych dla 
środowiska na podstawie obiektywnych 
kryteriów, a Komisję do opublikowania do 
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wycofania takich dotacji do 2020 r., 
zgodnie ze zobowiązaniami z Nagoi;

końca 2012 r. planu działań na rzecz 
wycofania takich dotacji do 2020 r., 
zgodnie ze zobowiązaniami z Nagoi;

Or. de

Poprawka 262
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zidentyfikowania 
wszystkich dotacji szkodliwych dla 
środowiska, a Komisję do opublikowania 
do końca 2012 r. planu działań na rzecz 
wycofania takich dotacji do 2020 r., 
zgodnie ze zobowiązaniami z Nagoi;

25. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zidentyfikowania 
wszystkich dotacji szkodliwych dla 
środowiska, a Komisję do opublikowania 
do końca 2012 r. planu działań 
określającego sposoby wycofania takich 
dotacji do 2020 r., zgodnie ze 
zobowiązaniami z Nagoi;

Or. en

Poprawka 263
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
środków budżetowych na badania 
poświęcone środowisku i różnorodności 
biologicznej w ramach następnego 
programu ramowego w zakresie badań, 
proporcjonalnie do ogromnych potrzeb i 
wyzwań związanych zarówno z utratą 
różnorodności biologicznej, jak i ze 
zmianą klimatu, w celu wniesienia wkładu 
w zlikwidowanie stwierdzonych luk w 
wiedzy oraz wspieranie polityki;
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Or. en

Poprawka 264
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla znaczenie mobilizacji 
zarówno unijnego, jak i krajowego 
wsparcia finansowego ze wszystkich 
możliwych źródeł oraz opracowania 
innowacyjnych mechanizmów 
finansowych, by zapewnić różnorodności 
biologicznej odpowiedni poziom wsparcia;

26. podkreśla znaczenie mobilizacji 
zarówno unijnego, jak i krajowego 
wsparcia finansowego ze wszystkich 
możliwych źródeł, w tym stworzenia 
konkretnego instrumentu służącego 
finansowaniu różnorodności biologicznej,
oraz opracowania innowacyjnych 
mechanizmów finansowych w celu 
osiągnięcia celów określonych w zakresie 
różnorodności biologicznej;

Or. es

Poprawka 265
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla znaczenie mobilizacji 
zarówno unijnego, jak i krajowego 
wsparcia finansowego ze wszystkich 
możliwych źródeł oraz opracowania 
innowacyjnych mechanizmów 
finansowych, by zapewnić różnorodności 
biologicznej odpowiedni poziom wsparcia;

26. podkreśla znaczenie mobilizacji 
zarówno unijnego, jak i krajowego 
wsparcia finansowego ze wszystkich 
możliwych źródeł oraz opracowania 
innowacyjnych mechanizmów 
finansowych, w szczególności instrumentu 
„habitat banking” w połączeniu z 
kompensacją;

Or. en
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Poprawka 266
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie przez Komisję unijnej 
platformy biznesu i różnorodności 
biologicznej w celu włączenia sektora 
prywatnego do programu na rzecz 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 267
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. apeluje do Komisji, aby przedstawiła 
Parlamentowi i Radzie sprawozdanie w 
sprawie wariantów dotyczących 
wprowadzenia opłat za usługi 
ekosystemowe, uwzględniając rolę 
ochrony różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 268
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla bezwzględną konieczność 
zapewnienia, by kolejne wieloletnie ramy 

27. podkreśla bezwzględną konieczność 
zapewnienia, by kolejne wieloletnie ramy 
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finansowe (na lata 2014–2020) wspierały 
realizację sześciu celów określonych 
w strategii ochrony różnorodności 
biologicznej;

finansowe (na lata 2014–2020) wspierały 
realizację sześciu celów określonych 
w strategii ochrony różnorodności 
biologicznej, oraz zapewnienia 
zwiększenia finansowania programu 
LIFE;

Or. en

Poprawka 269
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla bezwzględną konieczność 
zapewnienia, by kolejne wieloletnie ramy 
finansowe (na lata 2014–2020) wspierały 
realizację sześciu celów określonych 
w strategii ochrony różnorodności 
biologicznej;

27. podkreśla bezwzględną konieczność 
zapewnienia, by kolejne wieloletnie ramy 
finansowe (na lata 2014–2020) wspierały 
realizację sześciu celów określonych 
w strategii ochrony różnorodności 
biologicznej; podkreśla konieczność 
skoncentrowania się na projektach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
ukierunkowanych na różnorodność 
biologiczną;

Or. en

Poprawka 270
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla bezwzględną konieczność 
zapewnienia, by kolejne wieloletnie ramy 
finansowe (na lata 2014–2020) wspierały 
realizację sześciu celów określonych 
w strategii ochrony różnorodności 
biologicznej;

27. podkreśla bezwzględną konieczność 
zapewnienia, by w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych (na lata 2014–2020) 
przewidziano przydział co najmniej 1% 
środków na ochronę środowiska i 
wsparcie realizacji sześciu celów 
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określonych w strategii ochrony 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 271
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. opowiada się za zwiększeniem 
odpowiedzialności Wspólnoty za ochronę 
zasobów naturalnych występujących na 
obszarach Natura 2000, w szczególności 
pod względem ich finansowania;

Or. pt

Poprawka 272
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 27b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. zwraca uwagę na trudności, jakich 
doświadczyło kilka państw członkowskich 
w związku z zarządzaniem obszarami 
należącymi do sieci Natura 2000 ze 
względu na brak konkretnego 
instrumentu finansowego 
ukierunkowanego na zarządzanie 
obszarami należącymi do sieci Natura 
2000, który uzupełniałby włączenie 
zagadnień związanych z różnorodnością 
biologiczną do polityk sektorowych;

Or. pt
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Poprawka 273
Holger Krahmer, Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
funduszy spójności oraz funduszu LIFE+;

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 274
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, funduszy 
spójności oraz funduszu LIFE+;

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich;
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, funduszy 
spójności oraz funduszu LIFE+; podkreśla 
potrzebę zwiększenia koordynacji i 
spójności, tak aby wszystkie regiony i 
państwa członkowskie mogły z łatwością 



PE480.679v02-00 72/78 AM\892360PL.doc

PL

określić potencjalną rolę różnych 
funduszy UE oraz w pełni wykorzystać ich 
potencjał;

Or. en

Poprawka 275
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000, wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
funduszy spójności oraz funduszu LIFE+;

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000, wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że podczas debat 
budżetowych udostępnione zostaną 
wystarczające środki finansowe ze strony 
UE i państw członkowskich; ponadto 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia dostępności odpowiednich 
środków finansowych z kilku funduszy UE 
(takich jak fundusz WPR, Europejski 
Fundusz Morski i Rybacki, fundusze
spójności oraz fundusz LIFE+);

Or. de

Poprawka 276
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000, wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000, wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
funduszy spójności oraz funduszu LIFE+;

członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych z 
kilku funduszy UE (takich jak fundusz 
WPR, Europejski Fundusz Morski
i Rybacki, fundusze spójności oraz 
fundusz LIFE+);

Or. de

Poprawka 277
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, funduszy 
spójności oraz funduszu LIFE+;

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, funduszy 
spójności oraz wzmocnionego funduszu 
LIFE+;

Or. es

Poprawka 278
Julie Girling

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
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zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, funduszy 
spójności oraz funduszu LIFE+;

zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, funduszy 
spójności oraz funduszu LIFE+; podkreśla 
potrzebę zaangażowania Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego (EBI) w 
opracowywanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych;

Or. en

Poprawka 279
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, funduszy 
spójności oraz funduszu LIFE+;

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą 
współfinansowania ze strony UE; ponadto 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia dostępności odpowiednich 
środków finansowych z funduszy WPR, 
Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, funduszy spójności oraz 
funduszu LIFE+;

Or. en

Poprawka 280
Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 28
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Projekt rezolucji Poprawka

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, funduszy 
spójności oraz funduszu LIFE+;

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia – na 
podstawie wyników oceny priorytetowych 
ram działania państw członkowskich na 
obszarach Natura 2000 – dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, funduszy 
spójności oraz funduszu LIFE+;

Or. en

Poprawka 281
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych 
z funduszy WPR, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
funduszy spójności oraz funduszu LIFE+;

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego 
finansowania sieci Natura 2000 wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda 
euro rocznie za pomocą finansowania ze 
strony UE i państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
odpowiednich środków finansowych z 
kilku funduszy UE (takich jak fundusze 
WPR, Europejski Fundusz Morski i 
Rybacki, fundusze spójności oraz fundusz
LIFE+);

Or. en
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Poprawka 282
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. z zaniepokojeniem zauważa, że liczba 
projektów finansowanych w ramach 
programu LIFE+ rokrocznie utrzymuje 
się poniżej indykatywnej alokacji w 
różnych państwach członkowskich; 
zachęca Komisję do zbadania przyczyn 
takiego niedostatecznego wdrożenia i, w 
stosownych przypadkach, do 
zaproponowania zmian zasad 
funkcjonowania programu LIFE+, w 
szczególności w odniesieniu do poziomów 
współfinansowania;

Or. en

Poprawka 283
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Śródtytuł dziewiąty a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Monitorowanie strategii

Or. pt

Poprawka 284
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. wzywa Komisję i grupę EBI do 
opracowania innowacyjnych 
instrumentów finansowania inwestycji 
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wspierających różnorodność biologiczną 
ze wspólnego budżetu i budżetu EBI; 
ponadto wzywa grupę EBI do świadczenia 
w tym zakresie usług doradztwa 
technicznego i finansowego zgodnie z 
normami EBI w zakresie efektywności 
środowiskowej;

Or. en

Poprawka 285
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. proponuje zwoływanie co roku 
trójstronnego posiedzenia Rady, Komisji i 
Parlamentu Europejskiego, na którym 
dokonywano by przeglądu postępów 
związanych z realizacją strategii ochrony 
różnorodności biologicznej, a także 
organizowanie corocznej konferencji 
poświęconej różnorodności biologicznej, 
w której brałyby udział organizacje 
pozarządowe z kilku państw 
członkowskich oraz posłowie do PE i 
parlamentów krajowych, przy czym na 
każdej takiej corocznej konferencji 
omawiano by uprzednio zdefiniowany 
temat; 

Or. pt

Poprawka 286
João Ferreira, Sabine Wils

Projekt rezolucji
Ustęp 28b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

28b. wyraża rozczarowanie 
zaproponowanym przydziałem środków na 
nowy program LIFE, który, mimo że w 
ciągu ostatnich dwudziestu lat odniósł 
niezwykły sukces, nadal otrzymuje mało 
znaczące wsparcie finansowe z budżetu 
UE; uważa, że wyzwania związane z 
różnorodnością biologiczną i realizacją 
planu ochrony przyrody wymagają 
znaczącego zwiększenia przydziału 
funduszy na program LIFE;

Or. pt


