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Poprawka 76
Anna Rosbach

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
19 stycznia 2012 r. zatytułowaną „Jak 
uniknąć marnotrawienia żywności: 
strategie na rzecz poprawy wydajności 
łańcucha żywnościowego w UE1

(2011/2175(INI),
__________________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Poprawka 77
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Tytuł aktu 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wniosek Wniosek
DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ogólnego unijnego programu 
działań w zakresie środowiska do 2020 r.

w sprawie ogólnego unijnego programu 
działań w zakresie środowiska do 2020 r.

Dobrze żyć w granicach naszej planety Dobrze żyć na naszej planecie
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu.)

Or. it

Uzasadnienie

Tytuł programu nadany przez Komisję ma w sobie coś fantastyczno-naukowego. Tymczasem 
program ma na celu znalezienie realnych rozwiązań dla „ziemskich” problemów. 
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Poprawka 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) Obecna oraz przyszła polityka 
ochrony środowiska, skutecznie 
wdrażana, jest kluczowa dla zapewnienia 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
konkurencyjnej gospodarki, stabilności 
społecznej oraz bogatego i zdrowego 
środowiska. 

Or. en

Uzasadnienie

Jak podkreślono w wielu miejscach niniejszego dokumentu, polityka ochrony środowiska jest 
kluczowa dla zapewnienia w przyszłości stabilności społecznej, konkurencyjnej gospodarki 
gwarantującej wysoki poziom zatrudnienia oraz zdrowego środowiska w UE. Tego rodzaju 
korzyści płynące z polityki ochrony środowiska zostały podsumowane oraz wyraźnie ujęte w 
niniejszej poprawce.

Poprawka 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niezbędne jest określenie celów dla 
Unii do 2020 r. w kontekście 
długoterminowej wizji do 2050 r. Nowy 
program powinien być oparty na 
inicjatywach politycznych zawartych w 
strategii „Europa 2020”4, w tym na 
pakiecie klimatyczno-energetycznym5, 
Planie działania prowadzącym do 
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 
2050 r.6, unijnej strategii ochrony 

(7) Niezbędne jest określenie celów dla 
Unii do 2020 r. w kontekście 
długoterminowej wizji do 2050 r. Nowy 
program powinien być oparty na przyjętych 
już inicjatywach politycznych zawartych w 
strategii „Europa 2020”4, w tym na 
pakiecie klimatyczno-energetycznym5, 
Planie działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy8, inicjatywie przewodniej „Unia 
innowacji”9, jak również we wniosku w 
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różnorodności biologicznej na okres do 
2020 r.7, Planie działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy8 oraz inicjatywie 
przewodniej „Unia innowacji”9.

sprawie ram polityki w zakresie klimatu i 
energii do roku 2030, przedstawionym 
przez Komisję Europejską. 

Or. en

Poprawka 80
João Ferreira

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niezbędne jest określenie celów dla 
Unii do 2020 r. w kontekście 
długoterminowej wizji do 2050 r. Nowy 
program powinien być oparty na 
inicjatywach politycznych zawartych w 
strategii „Europa 2020”4, w tym na 
pakiecie klimatyczno-energetycznym, 
Planie działania prowadzącym do przejścia 
na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.6, 
unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r.7, Planie 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy8 oraz inicjatywie przewodniej 
„Unia innowacji”9.

(7) Niezbędne jest określenie celów dla 
Unii do 2020 r. w kontekście 
długoterminowej wizji do 2050 r. Nowy 
program powinien opierać się na
inicjatywach politycznych, które nie będą 
bazowały na rozwiązaniach rynkowych na 
rzecz środowiska zawartych w strategii 
„Europa 2020”4, w tym na pakiecie 
klimatyczno-energetycznym, Planie 
działania prowadzącego do przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.6, 
unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r.7, Planie 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy8 oraz inicjatywie przewodniej 
„Unia innowacji”9.

Or. pt

Poprawka 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program powinien pomagać w 
osiągnięciu już uzgodnionych celów 

(8) Program powinien pomagać w 
osiągnięciu już uzgodnionych celów 
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środowiskowych Unii. środowiskowych Unii oraz określać 
obszary polityki, w których należy 
wyznaczyć dodatkowe cele.

Or. en

Poprawka 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Unia zgodziła się na doprowadzenie do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
UE o co najmniej 20% do 2020 r. (30%, o 
ile inne kraje rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnych redukcji emisji, a kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
na miarę swoich zadań i możliwości); 
zagwarantowanie, że do 2020 r. 20%
zużytej energii będzie pochodziło z 
odnawialnych źródeł energii; oraz 
ograniczenie dzięki poprawie efektywności 
energetycznej zużycia energii pierwotnej o 
20% w porównaniu z prognozowanymi 
poziomami

(9) Unia zgodziła się na doprowadzenie do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
UE o co najmniej 20 % do 2020 r. (30 %, o 
ile inne kraje rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnych redukcji emisji, a kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
na miarę swoich zadań i możliwości); 
zagwarantowanie, że do 2020 r. 20 %
zużytej energii będzie pochodziło z 
odnawialnych źródeł energii; oraz 
ograniczenie dzięki poprawie efektywności 
energetycznej zużycia energii pierwotnej o 
20 % w porównaniu z prognozowanymi 
poziomami. Te zobowiązania powinny być 
kontynuowane na podstawie istniejących 
ram dla polityki klimatyczno-
energetycznej, która opiera się na 
wiążących celach na rok 2030, aby 
realizacja długoterminowych celów w 
zakresie klimatu by ła opłacalna.

Or. de

Poprawka 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia zgodziła się na powstrzymanie 
utraty różnorodności biologicznej i 
degradacji funkcji ekosystemu w UE do 
2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie 
największym stopniu, a także zwiększenie 
wkładu UE w zapobieganie utracie 
różnorodności biologicznej na świecie11;

(10) Unia zgodziła się na powstrzymanie 
utraty różnorodności biologicznej i 
degradacji funkcji ekosystemu w UE do 
2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie 
największym stopniu, a także zwiększenie 
wkładu UE w zapobieganie utracie 
różnorodności biologicznej na świecie11, 
jak również na długoterminową wizję, 
zgodnie z którą do 2050 r. różnorodność 
biologiczna w Unii Europejskiej oraz 
usługi ekosystemowi, jakie świadczy –
które są naturalnym kapitałem – będą 
chronione, oceniane i odpowiednio 
odtwarzane ze względu na wartość 
różnorodności biologicznej samej w sobie 
oraz ich fundamentalny wkład w 
zapewnianie człowiekowi dobrobytu i 
dobrej koniunktury gospodarczej; 

Or. en

Uzasadnienie

Odzwierciedlenie komunikatu Komisji (COM(2011)0244), konkluzji Rady z dnia 25, 26 maja 
2010 r. oraz z dnia 23 czerwca 2011 r., oraz stanowiska Parlamentu Europejskiego 
przyjętego na posiedzeniu plenarnym w sprawozdaniu w sprawie różnorodności biologicznej 
będącej naszym ubezpieczeniem na życie i naszym naturalnym: unijna strategia ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (2011/2307).

Poprawka 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Działania służące osiągnięciu celów 
priorytetowych należy podejmować na 
różnych poziomach sprawowania rządów i 
zgodnie z zasadą pomocniczości.

(19) Działania służące osiągnięciu celów 
priorytetowych należy podejmować na 
różnych poziomach sprawowania rządów i 
zgodnie z zasadą pomocniczości oraz 
najnowszymi osiągnięciami naukowymi.
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Or. en

Poprawka 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19 a) Gleba odgrywa istotną rolę w 
dążeniu do osiągnięcia unijnego celu w 
zakresie różnorodności biologicznej. 
Przyczyny oraz skutki jej degradacji mają 
przede wszystkim zasięg lokalny oraz 
regionalny. Należy zatem przestrzegać
zasady pomocniczości. Państwa 
członkowskie wzywane są do wypełniania 
obowiązków związanych z 
gwarantowaniem jakości gleby i 
utrzymywaniem gleby w dobrym stanie. 
Państwa członkowskie, które nie mają 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony gleb,
wzywane są do przyjęcia spoczywającej na 
nich odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Współdziałanie z podmiotami 
pozarządowymi jest ważne dla 
zapewnienia powodzenia programu i 
osiągnięcia jego celów priorytetowych.

(20) Oparte na przejrzystości
współdziałanie z podmiotami 
pozarządowymi jest ważne dla 
zapewnienia powodzenia programu i 
osiągnięcia jego celów priorytetowych.

Or. en
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Poprawka 87
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Współdziałanie z podmiotami 
pozarządowymi jest ważne dla 
zapewnienia powodzenia programu i 
osiągnięcia jego celów priorytetowych.

(20) Współpraca z podmiotami 
pozarządowymi jest ważna dla 
zapewnienia powodzenia programu i 
osiągnięcia jego celów priorytetowych.

Or. pt

Poprawka 88
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Utrata różnorodności biologicznej i 
degradacja ekosystemów w Unii mają 
poważne skutki dla środowiska i są 
kosztowne dla całego społeczeństwa, 
zwłaszcza dla podmiotów gospodarczych 
w sektorach, które bezpośrednio zależą od 
usług ekosystemowych.

(21) Utrata różnorodności biologicznej i 
degradacja ekosystemów w Unii nie tylko 
mają poważne skutki dla środowiska i są 
kosztowne dla całego społeczeństwa, 
zwłaszcza dla podmiotów gospodarczych 
w sektorach, które bezpośrednio zależą od 
usług ekosystemowych, ale również dla 
przyszłych pokoleń.

Or. en

Poprawka 89
João Ferreira

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Utrata różnorodności biologicznej i 
degradacja ekosystemów w Unii mają 
poważne skutki dla środowiska i są 
kosztowne dla całego społeczeństwa, 
zwłaszcza dla podmiotów gospodarczych w 
sektorach, które bezpośrednio zależą od 
usług ekosystemowych.

(21) Utrata różnorodności biologicznej i 
degradacja ekosystemów w Unii mają 
poważne skutki dla środowiska i są 
kosztowne dla całego społeczeństwa.

Or. pt

Poprawka 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Istnieją znaczne możliwości 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i 
rozszerzenia efektywnego gospodarowania 
zasobami w Unii. Zmniejszy to obciążenie 
środowiska, zwiększy konkurencyjność 
oraz zapewni nowe źródła wzrostu 
gospodarczego i miejsc pracy poprzez 
oszczędności uzyskane dzięki poprawie 
efektywności, komercjalizacji innowacji i 
lepszego zarządzania zasobami w całym 
cyklu ich życia.

(22) Istnieją znaczne możliwości 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i 
rozszerzenia efektywnego gospodarowania 
energią i zasobami w Unii. Zmniejszy to 
obciążenie środowiska, zwiększy 
konkurencyjność oraz zapewni nowe 
źródła wzrostu gospodarczego i miejsc 
pracy poprzez oszczędności uzyskane 
dzięki poprawie efektywności, 
komercjalizacji innowacji i lepszego 
zarządzania zasobami w całym cyklu ich 
życia.

Or. en

Poprawka 91
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 22 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 a) Degradacja środowiska morskiego, 
w tym zakwaszanie oceanów, odpady 
wyrzucane do mórz oraz hałas w oceanie 
stanowią istotne zagrożenie dla 
środowiska morskiego UE. 

Or. en

Poprawka 92
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Problemy związane ze środowiskiem i 
wpływ na środowisko nadal stwarzają 
istotne zagrożenia dla zdrowia i dobrostanu 
człowieka, podczas gdy środki mające na 
celu poprawę stanu środowiska mogą 
przynosić korzyści.

(23) Problemy związane ze środowiskiem i 
wpływ na środowisko w coraz większym 
stopniu stwarzają istotne zagrożenia dla 
zdrowia i dobrostanu człowieka, podczas 
gdy środki mające na celu poprawę stanu 
środowiska mogą przynosić korzyści i 
należy zachęcać do ich stosowania we 
wszystkich aspektach polityki Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 93
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Problemy związane ze środowiskiem i 
wpływ na środowisko nadal stwarzają 
istotne zagrożenia dla zdrowia i dobrostanu 
człowieka, podczas gdy środki mające na 
celu poprawę stanu środowiska mogą 

(23) Problemy związane ze środowiskiem i 
wpływ na środowisko w coraz większym 
stopniu stwarzają istotne zagrożenia dla 
zdrowia i dobrostanu człowieka, w 
szczególności odnośnie do jakości oraz 
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przynosić korzyści. bezpieczeństwa dostaw żywności, podczas 
gdy środki mające na celu poprawę stanu 
środowiska mogą przynosić korzyści.

Or. en

Poprawka 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Polityka Unii dotycząca zmiany 
klimatu musi dążyć do stworzenia 
kompleksowego podejścia uznającego, że 
wszystkie sektory gospodarki muszą 
przeciwdziałać zmianom klimatu do 
2050 r. Ponadto w sektorach objętych 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych należy 
podjąć dodatkowe działania w celu 
odblokowania opłacalnej redukcji emisji 
objętych decyzją dotyczącą wspólnego 
wysiłku redukcyjnego, tak aby umożliwić
stymulowanie inwestycji ekologicznych 
oraz zachęcić konsumentów oraz inne
podmioty do zmiany zachowania.

Or. en

Poprawka 95
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Pełne i spójne wdrożenie dorobku 
prawnego w zakresie ochrony środowiska 
w Unii stanowi dobrą inwestycję na rzecz 
ochrony środowiska i zdrowia człowieka, a 

(24) Pełne i spójne wdrożenie dorobku 
prawnego w zakresie ochrony środowiska 
w Unii stanowi dobrą inwestycję na rzecz 
ochrony środowiska i zdrowia człowieka, 
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także gospodarki. gospodarki oraz przyszłych pokoleń.

Or. en

Poprawka 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Pełne i spójne wdrożenie dorobku 
prawnego w zakresie ochrony środowiska 
w Unii stanowi dobrą inwestycję na rzecz 
ochrony środowiska i zdrowia człowieka, a 
także gospodarki.

(24) Pełne i spójne wdrożenie dorobku 
prawnego w zakresie ochrony środowiska 
w Unii stanowi zobowiązanie traktatowe, 
jak również dobrą inwestycję na rzecz 
ochrony środowiska i zdrowia człowieka, a 
także gospodarki.

Or. en

Poprawka 97
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Pełne i spójne wdrożenie dorobku 
prawnego w zakresie ochrony środowiska 
w Unii stanowi dobrą inwestycję na rzecz 
ochrony środowiska i zdrowia człowieka, a 
także gospodarki.

(24) Pełne i spójne wdrożenie dorobku 
prawnego w zakresie ochrony środowiska 
w Unii stanowi dobrą inwestycję na rzecz 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
dostaw żywności i zdrowia człowieka, a 
także gospodarki.

Or. en

Poprawka 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24 a) Korzystne byłoby poczynienie
dalszych kroków służących wspieraniu 
zrównoważonego rolnictwa. Należy kłaść 
większy nacisk na poprawę jakości gleby 
poprzez stosowanie płodozmianu, uprawę 
roślin strączkowych i nawozu zielonego 
oraz zintegrowany system upraw i 
hodowli. Zużycie oraz zanieczyszczenie
wody można zmniejszyć poprzez chów 
zwierząt w systemie mieszanym oraz 
wypasowym, zamiast w systemie 
przemysłowym. Przejście na mniej 
intensywny system rolnictwa może 
przyczynić się do promowania
różnorodności biologicznej. 

Or. en

Poprawka 99
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Unijna polityka ochrony środowiska 
nadal powinna opierać się na solidnych 
dowodach.

(25) Unijna polityka ochrony środowiska 
nadal powinna opierać się na solidnych 
dowodach, dlatego też, o ile to możliwe, 
oszczędności w budżecie unijnym nie 
należy realizować kosztem środków 
przeznaczonych na badania.

Or. en

Poprawka 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Unijna polityka ochrony środowiska 
nadal powinna opierać się na solidnych 
dowodach.

(25) Unijna polityka ochrony środowiska 
nadal powinna opierać się na solidnej 
wiedzy i dowodach, oraz powinna 
reagować na najnowsze odkrycia 
naukowe. 

Or. en

Poprawka 101
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Cele środowiskowe należy 
wspomagać poprzez odpowiednie 
inwestycje.

(26) Cele środowiskowe należy 
wspomagać poprzez odpowiednie 
inwestycje, w szczególności w dziedzinie 
odpadów należy wspierać przez 
odpowiednie dopasowanie pomocy z 
funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej zgodnie z dyrektywą ramową 
w sprawie odpadów. W związku z tym 
środki unijne należy przeznaczać przede 
wszystkim na przedsięwzięcia stojące
wyżej w hierarchii przetwarzania odpadów 
(np. przetwarzanie odpadów powinno 
mieć pierwszeństwo przed ich 
unieszkodliwianiem).

Or. de

Poprawka 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Cele środowiskowe należy 
wspomagać poprzez odpowiednie 
inwestycje.

(26) Cele środowiskowe należy 
wspomagać poprzez odpowiednie 
inwestycje oraz należy wspierać 
partnerstwa publiczno-prywatne.

Or. en

Poprawka 103
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Uwzględnianie aspektu ochrony 
środowiska jest niezbędne do zmniejszenia 
obciążenia środowiska, jakie jest wynikiem 
polityki i działań dotyczących innych
sektorów, a także do osiągnięcia celów 
związanych ze środowiskiem i klimatem.

(27) Uwzględnianie aspektu ochrony 
środowiska we wszystkich obszarach 
polityki jest niezbędne do zmniejszenia 
obciążenia środowiska, jakie jest wynikiem 
polityki i działań dotyczących innych 
sektorów, a także do osiągnięcia celów 
związanych ze środowiskiem i klimatem.

Or. en

Poprawka 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27 a) Nadal nie ma w UE odpowiedniego 
przepisu zapewniającego obywatelom 
skuteczny i obiektywny udział w 
rozwiązywaniu kwestii związanych ze 
środowiskiem, w szczególności w ramach 
postępowań OOŚ.

Or. lt
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Poprawka 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W ramach działań następczych po 
Konferencji Narodów Zjednoczonych w 
2012 roku w sprawie Zrównoważonego 
Rozwoju (szczyt Rio+20) nowy ogólny 
program działań powinien zapewniać 
wsparcie międzynarodowych i 
regionalnych procesów, których celem jest 
przekształcenie globalnej gospodarki w 
zieloną gospodarkę sprzyjającą włączeniu 
społecznemu w kontekście 
zrównoważonego rozwoju i ograniczenia 
ubóstwa.

(30) Nowy ogólny program działań 
powinien zapewniać wsparcie dla
realizacji zobowiązań podjętych na 
Konferencji Narodów Zjednoczonych w 
2012 roku w sprawie Zrównoważonego 
Rozwoju (szczyt Rio+20), na szczeblu UE 
oraz na szczeblu międzynarodowym, 
których celem jest przekształcenie 
globalnej gospodarki w zieloną gospodarkę 
sprzyjającą włączeniu społecznemu w 
kontekście zrównoważonego rozwoju i 
ograniczenia ubóstwa.

Or. en

Poprawka 106
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 33a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Należy zwrócić szczególną uwagę na 
wdrażanie europejskiego prawodawstwa w 
zakresie ochrony środowiska zgodnie z 
komunikatem Komisji (COM(2012)0095) i 
sprawozdaniem Parlamentu 
Europejskiego (2012/2104(INI)) w 
sprawie lepszego wykorzystania
potencjału środków ochrony środowiska 
UE: budowanie zaufania poprzez 
zwiększanie wiedzy i lepsze reagowanie.

Or. de
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Poprawka 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) ochronie, zachowaniu i poprawie 
kapitału naturalnego Unii;

(a) ochronie, zachowaniu i poprawie 
zrównoważonego wykorzystania kapitału 
naturalnego Unii;

Or. en

Poprawka 108
Giancarlo Scottŕ

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przekształceniu Unii w 
zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną
gospodarkę niskoemisyjną;

(b) przyczynieniu się do konkurencyjności 
gospodarki obiegowej, niskoemisyjnej,
zasobooszczędnej i przyjaznej dla
środowiska oraz ekosystemów.

Or. it

Poprawka109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przekształceniu Unii w 
zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną;

(b) przekształceniu Unii w 
zasobooszczędną, zieloną, innowacyjną i 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną;

Or. en
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Poprawka 110
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przekształceniu Unii w 
zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną;

(b) przekształceniu Unii w 
zasobooszczędną, przyjazną dla 
środowiska i konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną;

Or. fr

Poprawka 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) poprawie dowodów stanowiących 
podstawę polityki ochrony środowiska;

(e) poprawie wiedzy oraz dowodów 
stanowiących podstawę polityki ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) zabezpieczeniu inwestycji na rzecz 
polityki ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianie klimatu oraz 
urealnianie cen;

(f) zabezpieczeniu inwestycji na rzecz 
polityki ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianie klimatu 
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Or. en

Poprawka 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) zabezpieczeniu inwestycji na rzecz 
polityki ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianie klimatu oraz 
urealnianie cen;

(f) zabezpieczeniu prywatnych i 
publicznych inwestycji na rzecz polityki 
ochrony środowiska i przeciwdziałania 
zmianie klimatu oraz urealnianie cen;

Or. en

Poprawka 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) poprawie uwzględniania aspektu 
ochrony środowiska i zwiększeniu 
spójności polityki;

(g) poprawie uwzględniania aspektu 
ochrony środowiska i zwiększeniu 
spójności polityki oraz zwiększeniu
udziału obywateli w rozwiązywaniu 
kwestii związanych ze środowiskiem;

Or. lt

Poprawka 115
João Ferreira

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g a) ukształtowaniu harmonijnej i 
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zrównoważonej relacji między przyrodą a 
społeczeństwem;

Or. pt

Poprawka 116
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i a) maksymalizacji dostaw oraz dostępu 
do zdrowej żywności;

Or. en

Poprawka 117
João Ferreira

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program opiera się na zasadzie
„zanieczyszczający płaci”, zasadzie 
ostrożności, działaniu zapobiegawczym i 
zasadzie usuwania szkód u źródła.

2. Program opiera się na zasadzie 
ostrożności, działaniu zapobiegawczym i 
zasadzie usuwania szkód u źródła, 
stawiając zawsze zasady demokracji 
gospodarczej przed prawami rynku.

Or. pt

Poprawka 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Program zapewnia wysoki poziom 
ochrony środowiska oraz wysoką jakość 
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życia poprzez zapewnienie obywatelom 
sprawiedliwego i zrównoważonego 
dobrobytu.

Or. en

Poprawka 119
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wszystkie środki, działania i cele 
określone w programie są wprowadzane 
zgodnie z zasadą inteligentnych regulacji i 
w stosownych przypadkach poddawane 
szeroko zakrojonej ocenie skutków.

3. Wszystkie środki, działania i cele 
określone w programie są wprowadzane 
zgodnie z zasadą inteligentnych regulacji, 
powinny opierać się na rzetelnych danych
naukowych, i w stosownych przypadkach 
poddawane są szeroko zakrojonej ocenie 
skutków.

Or. en

Poprawka 120
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
emisje zanieczyszczeń do powietrza, wody 
i gleby zostały znacznie zmniejszone, 
podobnie jak emisje gazów cieplarnianych 
w ostatnich latach. Przepisy UE dotyczące 
chemikaliów zostały znowelizowane, a 
stosowanie wielu toksycznych lub 
niebezpiecznych substancji, takich jak: 
ołów, kadm i rtęć, zostało ograniczone w 
produktach, które można znaleźć w 
większości gospodarstw domowych. 
Obywatele UE korzystają z wody, która 

2. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
emisje zanieczyszczeń do powietrza, wody 
i gleby zostały znacznie zmniejszone, 
podobnie jak emisje gazów cieplarnianych 
w ostatnich latach. To zmniejszenie jest 
również wynikiem zmniejszenia produkcji 
podczas kryzysu gospodarczego oraz 
zamknięcia zakładów w Europie 
Wschodniej. Przepisy UE dotyczące 
chemikaliów zostały znowelizowane, a 
stosowanie wielu toksycznych lub 
niebezpiecznych substancji, takich jak: 
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pod względem jakości zalicza się do 
najlepszych na świecie, a ponad 18%
terytorium UE i 4% jej mórz uznano za 
chronione obszary przyrody.

ołów, kadm i rtęć, zostało ograniczone w 
produktach, które można znaleźć w 
większości gospodarstw domowych. 
Obywatele UE korzystają z wody, która 
pod względem jakości zalicza się do 
najlepszych na świecie, a ponad 18%
terytorium UE i 4% jej mórz uznano za 
chronione obszary przyrody.

Or. de

Poprawka 121
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
emisje zanieczyszczeń do powietrza, wody 
i gleby zostały znacznie zmniejszone, 
podobnie jak emisje gazów cieplarnianych 
w ostatnich latach. Przepisy UE dotyczące 
chemikaliów zostały znowelizowane, a 
stosowanie wielu toksycznych lub 
niebezpiecznych substancji, takich jak: 
ołów, kadm i rtęć, zostało ograniczone w 
produktach, które można znaleźć w 
większości gospodarstw domowych. 
Obywatele UE korzystają z wody, która 
pod względem jakości zalicza się do 
najlepszych na świecie, a ponad 18% 
terytorium UE i 4% jej mórz uznano za 
chronione obszary przyrody.

2. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
emisje zanieczyszczeń do powietrza, wody 
i gleby zostały znacznie zmniejszone, 
podobnie jak emisje gazów cieplarnianych 
w ostatnich latach. Przepisy UE dotyczące 
chemikaliów zostały znowelizowane, a 
stosowanie wielu toksycznych lub 
niebezpiecznych substancji, takich jak: 
ołów, kadm i rtęć, zostało ograniczone w 
produktach, które można znaleźć w 
większości gospodarstw domowych. 
Obywatele UE korzystają z wody, która 
pod względem jakości zalicza się do 
najlepszych na świecie, a ponad 18% 
terytorium UE i 4% jej mórz uznano za 
chronione obszary przyrody. Nadal jednak 
duży problem stanowią odpady wyrzucane 
do mórz oraz zanieczyszczenie środowiska 
morskiego. 

Or. en

Poprawka 122
Anna Rosbach
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Unijna polityka ochrony środowiska
stymulowała innowacje i inwestycje w 
towary i usługi związane ze środowiskiem, 
tworząc nowe miejsca pracy i możliwości 
wywozu. Kolejne rozszerzenia UE 
doprowadziły do objęcia zaawansowanymi 
normami ochrony środowiska dużej części 
kontynentu europejskiego, a wysiłki Unii 
przyczyniły się do zwiększenia 
międzynarodowego zaangażowania w 
przeciwdziałanie zmianie klimatu i utracie 
różnorodności biologicznej oraz do 
podjęcia udanych globalnych działań w 
celu wyeliminowania substancji 
zubożających warstwę ozonową i paliw 
zawierających ołów.

3. Polityka ochrony środowiska państw 
członkowskich oraz Unii stymulowała 
innowacje i inwestycje w towary i usługi 
związane ze środowiskiem, tworząc nowe 
miejsca pracy i możliwości wywozu. 
Kolejne rozszerzenia UE doprowadziły do 
objęcia zaawansowanymi normami 
ochrony środowiska dużej części 
kontynentu europejskiego, a wysiłki Unii 
przyczyniły się do zwiększenia 
międzynarodowego zaangażowania w 
przeciwdziałanie zmianie klimatu i utracie 
różnorodności biologicznej oraz do 
podjęcia udanych globalnych działań w 
celu wyeliminowania substancji 
zubożających warstwę ozonową i paliw 
zawierających ołów.

Or. en

Poprawka 123
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Poczyniono także znaczne postępy pod 
względem włączania celów 
środowiskowych do innych obszarów 
polityki i działań Unii. Od 2003 r. w 
zreformowanej wspólnej polityce rolnej 
(WPR) płatności bezpośrednie są 
powiązane z wymogiem utrzymania przez 
rolników gruntów według zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska i przestrzegania odpowiednich 
przepisów dotyczących ochrony 
środowiska. Przeciwdziałanie zmianie 
klimatu stało się nieodłączną częścią 

4. Poczyniono także znaczne postępy pod 
względem włączania celów 
środowiskowych do innych obszarów 
polityki i działań Unii. Od 2003 r. w 
zreformowanej wspólnej polityce rolnej 
(WPR) płatności bezpośrednie są 
powiązane z wymogiem utrzymania przez 
rolników gruntów według zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska i przestrzegania odpowiednich 
przepisów dotyczących ochrony 
środowiska. Niestety nadal wiele pozostaje 
jednak do zrobienia w zakresie
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polityki energetycznej. Osiągane są 
również postępy we włączaniu aspektów 
dotyczących efektywnego użytkowania 
zasobów, zmiany klimatu i efektywności 
energetycznej do innych ważnych 
sektorów, takich jak transport i 
budownictwo.

ekologizacji WPR. Przeciwdziałanie 
zmianie klimatu stało się nieodłączną 
częścią polityki energetycznej. Osiągane są 
również postępy we włączaniu aspektów 
dotyczących efektywnego użytkowania 
zasobów, zmiany klimatu i efektywności 
energetycznej do innych ważnych 
sektorów, takich jak transport i 
budownictwo.

Or. en

Poprawka 124
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Poczyniono także znaczne postępy pod 
względem włączania celów 
środowiskowych do innych obszarów 
polityki i działań Unii. Od 2003 r. w 
zreformowanej wspólnej polityce rolnej 
(WPR) płatności bezpośrednie są 
powiązane z wymogiem utrzymania przez 
rolników gruntów według zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska i przestrzegania odpowiednich 
przepisów dotyczących ochrony 
środowiska. Przeciwdziałanie zmianie
klimatu stało się nieodłączną częścią 
polityki energetycznej. Osiągane są 
również postępy we włączaniu aspektów 
dotyczących efektywnego użytkowania 
zasobów, zmiany klimatu i efektywności 
energetycznej do innych ważnych 
sektorów, takich jak transport i 
budownictwo.

4. Poczyniono także znaczne postępy pod 
względem włączania celów 
środowiskowych do innych obszarów 
polityki i działań Unii. Od 2003 r. w 
zreformowanej wspólnej polityce rolnej 
(WPR) płatności bezpośrednie są 
powiązane z wymogiem utrzymania przez 
rolników gruntów według zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska i przestrzegania odpowiednich 
przepisów dotyczących ochrony 
środowiska. Dostosowywanie się do 
zmiany klimatu stało się nieodłączną 
częścią polityki energetycznej. Osiągane są 
również postępy we włączaniu aspektów 
dotyczących efektywnego użytkowania 
zasobów, zmiany klimatu i efektywności 
energetycznej do innych ważnych 
sektorów, takich jak transport i 
budownictwo.

Or. it
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Poprawka 125
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Poczyniono także znaczne postępy pod 
względem włączania celów 
środowiskowych do innych obszarów 
polityki i działań Unii. Od 2003 r. w 
zreformowanej wspólnej polityce rolnej 
(WPR) płatności bezpośrednie są 
powiązane z wymogiem utrzymania przez 
rolników gruntów według zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska i przestrzegania odpowiednich 
przepisów dotyczących ochrony 
środowiska. Przeciwdziałanie zmianie 
klimatu stało się nieodłączną częścią 
polityki energetycznej. Osiągane są 
również postępy we włączaniu aspektów 
dotyczących efektywnego użytkowania 
zasobów, zmiany klimatu i efektywności 
energetycznej do innych ważnych 
sektorów, takich jak transport i 
budownictwo.

4. Poczyniono także znaczne postępy pod 
względem włączania celów 
środowiskowych do innych obszarów 
polityki i działań Unii. Od 2003 r. w 
zreformowanej wspólnej polityce rolnej 
(WPR) płatności bezpośrednie są 
powiązane z wymogiem utrzymania przez 
rolników gruntów według zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska i przestrzegania odpowiednich 
przepisów dotyczących ochrony 
środowiska. Przeciwdziałanie zmianie 
klimatu stało się nieodłączną częścią 
polityki energetycznej. Osiągane są 
również postępy we włączaniu aspektów 
dotyczących efektywnego użytkowania 
zasobów, zmiany klimatu i efektywności 
energetycznej do innych ważnych 
sektorów, takich jak transport i 
budownictwo. Jednak w przyszłości trzeba 
w szczególności zwrócić uwagę na to, aby 
zasada wzajemnej zgodności była lepiej 
realizowana. 

Or. de

Poprawka 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wiele tendencji środowiskowych w UE 
nadal jednak wzbudza obawy, nie tylko ze 
względu na braki we wdrożeniu 
istniejących przepisów UE w zakresie 

5. Wiele tendencji środowiskowych w UE 
nadal jednak wzbudza obawy, nie tylko ze 
względu na braki we wdrożeniu 
istniejących przepisów UE w zakresie 
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ochrony środowiska. Zaledwie 17%
gatunków i siedlisk ocenionych na 
podstawie dyrektywy siedliskowej jest w 
stanie dobrym, a degradacja i utrata 
kapitału naturalnego udaremniają wysiłki 
na rzecz osiągnięcia celów UE związanych 
z różnorodnością biologiczną i zmianą 
klimatu. Efektem tego są wysokie koszty 
towarzyszące, które nie zostały jeszcze
właściwie oszacowane w naszym systemie 
gospodarczym lub społecznym. 
Trzydzieści procent terytorium UE jest 
bardzo rozdrobnione, co wpływa na 
połączenia między ekosystemami oraz na 
zdrowie i zdolność ekosystemów do 
zapewnienia usług, a także realnych 
siedlisk dla gatunków. Chociaż w UE 
poczyniono postępy na rzecz oddzielenia 
wzrostu gospodarczego od emisji gazów 
cieplarnianych, wykorzystania zasobów i 
wpływu na środowisko, korzystanie z 
zasobów nadal jest w dużej mierze 
niezrównoważone i nieefektywne, a 
odpady nie są jeszcze odpowiednio 
zagospodarowywane. W rezultacie unijne 
przedsiębiorstwa rezygnują z istotnych 
możliwości, jakie efektywne 
gospodarowanie zasobami daje pod 
względem konkurencyjności, redukcji 
kosztów, poprawy wydajności i 
bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i 
poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 
stanowią problem w wielu częściach 
Europy, a obywatele UE nadal są narażeni 
na niebezpieczne substancje, które 
potencjalnie zagrażają ich zdrowiu i 
dobrostanowi. Żyzne gleby są 
wykorzystywane sprzecznie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co wpływa na 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie 
celów w zakresie różnorodności 
biologicznej. Degradacja gleby nadal jest 
w dużej mierze niekontrolowana.

ochrony środowiska. Zaledwie 17 %
gatunków i siedlisk ocenionych na 
podstawie dyrektywy siedliskowej jest w 
stanie dobrym, a degradacja i utrata 
kapitału naturalnego udaremniają wysiłki 
na rzecz osiągnięcia celów UE związanych 
z różnorodnością biologiczną. Efektem 
tego są wysokie koszty towarzyszące, które 
nie zostały jeszcze właściwie oszacowane 
w naszym systemie gospodarczym lub 
społecznym. Trzydzieści procent 
terytorium UE jest bardzo rozdrobnione, co 
wpływa na połączenia między 
ekosystemami oraz na zdrowie i zdolność 
ekosystemów do zapewnienia usług, a 
także realnych siedlisk dla gatunków. 
Chociaż w UE poczyniono postępy na 
rzecz oddzielenia wzrostu gospodarczego 
od emisji gazów cieplarnianych, 
wykorzystania zasobów i wpływu na 
środowisko, korzystanie z zasobów nadal 
jest w dużej mierze niezrównoważone i 
nieefektywne, a odpady nie są jeszcze 
odpowiednio zagospodarowywane. W 
rezultacie unijne przedsiębiorstwa 
rezygnują z istotnych możliwości, jakie 
efektywne gospodarowanie zasobami daje 
pod względem konkurencyjności, redukcji 
kosztów, poprawy wydajności i 
bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i 
poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 
stanowią problem w wielu częściach 
Europy, a obywatele UE nadal są narażeni 
na niebezpieczne substancje, które 
potencjalnie zagrażają ich zdrowiu i 
dobrostanowi. Żyzne gleby są 
wykorzystywane sprzecznie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co wpływa na 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie 
celów w zakresie różnorodności 
biologicznej. Degradacja gleby nadal jest 
w dużej mierze niekontrolowana.

Or. en
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Poprawka 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wiele tendencji środowiskowych w UE 
nadal jednak wzbudza obawy, nie tylko ze 
względu na braki we wdrożeniu 
istniejących przepisów UE w zakresie 
ochrony środowiska. Zaledwie 17%
gatunków i siedlisk ocenionych na 
podstawie dyrektywy siedliskowej jest w 
stanie dobrym, a degradacja i utrata 
kapitału naturalnego udaremniają wysiłki 
na rzecz osiągnięcia celów UE związanych 
z różnorodnością biologiczną i zmianą 
klimatu. Efektem tego są wysokie koszty 
towarzyszące, które nie zostały jeszcze 
właściwie oszacowane w naszym systemie 
gospodarczym lub społecznym. 
Trzydzieści procent terytorium UE jest 
bardzo rozdrobnione, co wpływa na
połączenia między ekosystemami oraz na 
zdrowie i zdolność ekosystemów do 
zapewnienia usług, a także realnych 
siedlisk dla gatunków. Chociaż w UE 
poczyniono postępy na rzecz oddzielenia 
wzrostu gospodarczego od emisji gazów 
cieplarnianych, wykorzystania zasobów i 
wpływu na środowisko, korzystanie z 
zasobów nadal jest w dużej mierze 
niezrównoważone i nieefektywne, a 
odpady nie są jeszcze odpowiednio 
zagospodarowywane. W rezultacie unijne 
przedsiębiorstwa rezygnują z istotnych 
możliwości, jakie efektywne 
gospodarowanie zasobami daje pod 
względem konkurencyjności, redukcji 
kosztów, poprawy wydajności i 
bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i 
poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 
stanowią problem w wielu częściach 
Europy, a obywatele UE nadal są narażeni 
na niebezpieczne substancje, które 
potencjalnie zagrażają ich zdrowiu i 

5. Wiele tendencji środowiskowych w UE 
nadal jednak wzbudza obawy, nie tylko ze 
względu na braki we wdrożeniu 
istniejących przepisów UE w zakresie 
ochrony środowiska. Zaledwie 17 %
gatunków i siedlisk ocenionych na 
podstawie dyrektywy siedliskowej jest w 
stanie dobrym, a degradacja i utrata 
kapitału naturalnego udaremniają wysiłki 
na rzecz osiągnięcia celów UE związanych 
z różnorodnością biologiczną i zmianą 
klimatu. Efektem tego są wysokie koszty 
towarzyszące, które nie zostały jeszcze 
właściwie oszacowane w naszym systemie 
gospodarczym lub społecznym. 
Trzydzieści procent terytorium UE jest 
bardzo rozdrobnione, co wpływa na 
połączenia między ekosystemami oraz na 
zdrowie i zdolność ekosystemów do 
zapewnienia usług, a także realnych 
siedlisk dla gatunków. Chociaż w UE 
poczyniono postępy na rzecz oddzielenia 
wzrostu gospodarczego od emisji gazów 
cieplarnianych, wykorzystania zasobów i 
wpływu na środowisko, korzystanie z 
zasobów nadal jest w dużej mierze 
niezrównoważone i nieefektywne, a 
odpady nie są jeszcze odpowiednio 
zagospodarowywane. W rezultacie unijne 
przedsiębiorstwa rezygnują z istotnych 
możliwości, jakie efektywne 
gospodarowanie zasobami daje pod 
względem konkurencyjności, redukcji 
kosztów, poprawy wydajności i 
bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i 
poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 
stanowią problem w wielu częściach 
Europy, a obywatele UE nadal są narażeni 
na niebezpieczne substancje, które 
zagrażają ich zdrowiu i dobrostanowi. 
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dobrostanowi. Żyzne gleby są 
wykorzystywane sprzecznie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co wpływa na 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie 
celów w zakresie różnorodności 
biologicznej. Degradacja gleby nadal jest 
w dużej mierze niekontrolowana.

Żyzne gleby są wykorzystywane 
sprzecznie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, co wpływa na globalne 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie 
celów w zakresie różnorodności 
biologicznej. Degradacja gleby nadal jest 
w dużej mierze niekontrolowana i wymaga 
wspólnych europejskich ram prawnych.

Or. en

Poprawka 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wiele tendencji środowiskowych w UE 
nadal jednak wzbudza obawy, nie tylko ze 
względu na braki we wdrożeniu 
istniejących przepisów UE w zakresie 
ochrony środowiska. Zaledwie 17%
gatunków i siedlisk ocenionych na 
podstawie dyrektywy siedliskowej jest w 
stanie dobrym, a degradacja i utrata 
kapitału naturalnego udaremniają wysiłki 
na rzecz osiągnięcia celów UE związanych 
z różnorodnością biologiczną i zmianą 
klimatu. Efektem tego są wysokie koszty 
towarzyszące, które nie zostały jeszcze 
właściwie oszacowane w naszym systemie 
gospodarczym lub społecznym. 
Trzydzieści procent terytorium UE jest 
bardzo rozdrobnione, co wpływa na 
połączenia między ekosystemami oraz na 
zdrowie i zdolność ekosystemów do 
zapewnienia usług, a także realnych 
siedlisk dla gatunków. Chociaż w UE 
poczyniono postępy na rzecz oddzielenia 
wzrostu gospodarczego od emisji gazów 
cieplarnianych, wykorzystania zasobów i 
wpływu na środowisko, korzystanie z 
zasobów nadal jest w dużej mierze 
niezrównoważone i nieefektywne, a 

5. Wiele tendencji środowiskowych w UE 
nadal jednak wzbudza obawy, nie tylko ze 
względu na braki we wdrożeniu 
istniejących przepisów UE w zakresie 
ochrony środowiska. Zaledwie 17 %
gatunków i siedlisk ocenionych na 
podstawie dyrektywy siedliskowej jest w 
stanie dobrym, a degradacja i utrata 
kapitału naturalnego udaremniają wysiłki 
na rzecz osiągnięcia celów UE związanych 
z różnorodnością biologiczną i zmianą 
klimatu. Efektem tego są wysokie koszty 
towarzyszące, które nie zostały jeszcze 
właściwie oszacowane w naszym systemie 
gospodarczym lub społecznym. 
Trzydzieści procent terytorium UE jest 
bardzo rozdrobnione, co wpływa na 
połączenia między ekosystemami oraz na 
zdrowie i zdolność ekosystemów do 
zapewnienia usług, a także realnych 
siedlisk dla gatunków. Z uwagi na różnego 
rodzaju zagrożenia spowodowane przez 
człowieka w wodach UE, nadal istnieje 
ryzyko zmniejszenia liczby i wyginięcia 
gatunków morskich oraz ich siedlisk.
Chociaż w UE poczyniono postępy na 
rzecz oddzielenia wzrostu gospodarczego 
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odpady nie są jeszcze odpowiednio 
zagospodarowywane. W rezultacie unijne 
przedsiębiorstwa rezygnują z istotnych 
możliwości, jakie efektywne 
gospodarowanie zasobami daje pod 
względem konkurencyjności, redukcji 
kosztów, poprawy wydajności i 
bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i 
poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 
stanowią problem w wielu częściach 
Europy, a obywatele UE nadal są narażeni 
na niebezpieczne substancje, które 
potencjalnie zagrażają ich zdrowiu i 
dobrostanowi. Żyzne gleby są 
wykorzystywane sprzecznie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co wpływa na 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie 
celów w zakresie różnorodności 
biologicznej. Degradacja gleby nadal jest 
w dużej mierze niekontrolowana.

od emisji gazów cieplarnianych, 
wykorzystania zasobów i wpływu na 
środowisko, korzystanie z zasobów nadal 
jest w dużej mierze niezrównoważone i 
nieefektywne, a odpady nie są jeszcze 
odpowiednio zagospodarowywane. W 
rezultacie unijne przedsiębiorstwa 
rezygnują z istotnych możliwości, jakie 
efektywne gospodarowanie zasobami daje 
pod względem konkurencyjności, redukcji 
kosztów, poprawy wydajności i 
bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i 
poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 
stanowią problem w wielu częściach 
Europy, a obywatele UE nadal są narażeni 
na niebezpieczne substancje, które 
potencjalnie zagrażają ich zdrowiu i 
dobrostanowi. Żyzne gleby są 
wykorzystywane sprzecznie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co wpływa na 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie 
celów w zakresie różnorodności 
biologicznej. Degradacja gleby nadal jest 
w dużej mierze niekontrolowana.

Or. en

Poprawka 129
Pavel Poc

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wiele tendencji środowiskowych w UE 
nadal jednak wzbudza obawy, nie tylko ze 
względu na braki we wdrożeniu 
istniejących przepisów UE w zakresie 
ochrony środowiska. Zaledwie 17% 
gatunków i siedlisk ocenionych na 
podstawie dyrektywy siedliskowej jest w 
stanie dobrym, a degradacja i utrata 
kapitału naturalnego udaremniają wysiłki 
na rzecz osiągnięcia celów UE związanych 
z różnorodnością biologiczną i zmianą 

5. Wiele tendencji środowiskowych w UE 
nadal jednak wzbudza obawy, nie tylko ze 
względu na braki we wdrożeniu 
istniejących przepisów UE w zakresie 
ochrony środowiska. Zaledwie 17% 
gatunków i siedlisk ocenionych na 
podstawie dyrektywy siedliskowej jest w 
stanie dobrym, a degradacja i utrata 
kapitału naturalnego udaremniają wysiłki 
na rzecz osiągnięcia celów UE związanych 
z różnorodnością biologiczną i zmianą 
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klimatu. Efektem tego są wysokie koszty 
towarzyszące, które nie zostały jeszcze 
właściwie oszacowane w naszym systemie 
gospodarczym lub społecznym. 
Trzydzieści procent terytorium UE jest 
bardzo rozdrobnione, co wpływa na 
połączenia między ekosystemami oraz na 
zdrowie i zdolność ekosystemów do 
zapewnienia usług, a także realnych 
siedlisk dla gatunków. Chociaż w UE 
poczyniono postępy na rzecz oddzielenia 
wzrostu gospodarczego od emisji gazów 
cieplarnianych, wykorzystania zasobów i 
wpływu na środowisko, korzystanie z 
zasobów nadal jest w dużej mierze 
niezrównoważone i nieefektywne, a 
odpady nie są jeszcze odpowiednio 
zagospodarowywane. W rezultacie unijne 
przedsiębiorstwa rezygnują z istotnych 
możliwości, jakie efektywne 
gospodarowanie zasobami daje pod 
względem konkurencyjności, redukcji 
kosztów, poprawy wydajności i 
bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i 
poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 
stanowią problem w wielu częściach 
Europy, a obywatele UE nadal są narażeni 
na niebezpieczne substancje, które 
potencjalnie zagrażają ich zdrowiu i 
dobrostanowi. Żyzne gleby są 
wykorzystywane sprzecznie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co wpływa na 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie 
celów w zakresie różnorodności 
biologicznej. Degradacja gleby nadal jest 
w dużej mierze niekontrolowana.

klimatu. Spośród 395 europejskich 
gatunków rodzimych wymienionych jako 
gatunki krytycznie zagrożone w 
Czerwonej Księdze Gatunków 
Zagrożonych, publikowanej przez 
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody 
i Jej Zasobów (IUCN), 110 gatunków jest 
zagrożonych z powodu plagi inwazyjnych 
gatunków obcych. Efektem tego są 
wysokie koszty towarzyszące, które nie 
zostały jeszcze właściwie oszacowane w 
naszym systemie gospodarczym lub 
społecznym. Trzydzieści procent 
terytorium UE jest bardzo rozdrobnione, co 
wpływa na połączenia między 
ekosystemami oraz na zdrowie i zdolność 
ekosystemów do zapewnienia usług, a 
także realnych siedlisk dla gatunków. 
Chociaż w UE poczyniono postępy na 
rzecz oddzielenia wzrostu gospodarczego 
od emisji gazów cieplarnianych, 
wykorzystania zasobów i wpływu na 
środowisko, korzystanie z zasobów nadal 
jest w dużej mierze niezrównoważone i 
nieefektywne, a odpady nie są jeszcze 
odpowiednio zagospodarowywane. W 
rezultacie unijne przedsiębiorstwa 
rezygnują z istotnych możliwości, jakie 
efektywne gospodarowanie zasobami daje 
pod względem konkurencyjności, redukcji 
kosztów, poprawy wydajności i 
bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i 
poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 
stanowią problem w wielu częściach 
Europy, a obywatele UE nadal są narażeni 
na niebezpieczne substancje, które 
potencjalnie zagrażają ich zdrowiu i 
dobrostanowi. Żyzne gleby są 
wykorzystywane sprzecznie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co wpływa na 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie 
celów w zakresie różnorodności 
biologicznej. Degradacja gleby nadal jest 
w dużej mierze niekontrolowana.

Or. en
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Uzasadnienie

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Poprawka 130
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wiele tendencji środowiskowych w UE 
nadal jednak wzbudza obawy, nie tylko ze 
względu na braki we wdrożeniu 
istniejących przepisów UE w zakresie 
ochrony środowiska. Zaledwie 17% 
gatunków i siedlisk ocenionych na 
podstawie dyrektywy siedliskowej jest w 
stanie dobrym, a degradacja i utrata 
kapitału naturalnego udaremniają wysiłki 
na rzecz osiągnięcia celów UE związanych 
z różnorodnością biologiczną i zmianą 
klimatu. Efektem tego są wysokie koszty 
towarzyszące, które nie zostały jeszcze 
właściwie oszacowane w naszym systemie 
gospodarczym lub społecznym. 
Trzydzieści procent terytorium UE jest 
bardzo rozdrobnione, co wpływa na 
połączenia między ekosystemami oraz na 
zdrowie i zdolność ekosystemów do 
zapewnienia usług, a także realnych 
siedlisk dla gatunków. Chociaż w UE 
poczyniono postępy na rzecz oddzielenia 
wzrostu gospodarczego od emisji gazów 
cieplarnianych, wykorzystania zasobów i 
wpływu na środowisko, korzystanie z 
zasobów nadal jest w dużej mierze 
niezrównoważone i nieefektywne, a 
odpady nie są jeszcze odpowiednio 

5. Wiele tendencji środowiskowych w UE 
nadal jednak wzbudza obawy, nie tylko ze 
względu na braki we wdrożeniu 
istniejących przepisów UE w zakresie 
ochrony środowiska. Zaledwie 17% 
gatunków i siedlisk ocenionych na 
podstawie dyrektywy siedliskowej jest w 
stanie dobrym, a degradacja i utrata 
kapitału naturalnego udaremniają wysiłki 
na rzecz osiągnięcia celów UE związanych 
z różnorodnością biologiczną i zmianą 
klimatu. Efektem tego są wysokie koszty 
towarzyszące, które nie zostały jeszcze 
właściwie oszacowane w naszym systemie 
gospodarczym lub społecznym, o ile 
natura w ogóle ma jakąś cenę. Ponadto do 
dziś nie wiadomo, jak dalece zmiany 
klimatyczne są efektem działalności 
człowieka i jak dalece klimat zmienia się 
pod wpływem natury. Trzydzieści procent 
terytorium UE jest bardzo rozdrobnione, co 
wpływa na połączenia między 
ekosystemami oraz na zdrowie i zdolność 
ekosystemów do zapewnienia usług, a 
także realnych siedlisk dla gatunków. 
Chociaż w UE poczyniono postępy na 
rzecz oddzielenia wzrostu gospodarczego 
od emisji gazów cieplarnianych, 
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zagospodarowywane. W rezultacie unijne 
przedsiębiorstwa rezygnują z istotnych 
możliwości, jakie efektywne 
gospodarowanie zasobami daje pod 
względem konkurencyjności, redukcji 
kosztów, poprawy wydajności i 
bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i 
poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 
stanowią problem w wielu częściach 
Europy, a obywatele UE nadal są narażeni 
na niebezpieczne substancje, które 
potencjalnie zagrażają ich zdrowiu i 
dobrostanowi. Żyzne gleby są 
wykorzystywane sprzecznie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co wpływa na 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie 
celów w zakresie różnorodności 
biologicznej. Degradacja gleby nadal jest 
w dużej mierze niekontrolowana.

wykorzystania zasobów i wpływu na 
środowisko, korzystanie z zasobów nadal 
jest w dużej mierze niezrównoważone i 
nieefektywne, a odpady nie są jeszcze 
odpowiednio zagospodarowywane. W 
rezultacie unijne przedsiębiorstwa 
rezygnują z istotnych możliwości, jakie 
efektywne gospodarowanie zasobami daje 
pod względem konkurencyjności, redukcji 
kosztów, poprawy wydajności i 
bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i 
poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 
stanowią problem w wielu częściach 
Europy, a obywatele UE nadal są narażeni 
na niebezpieczne substancje, które 
potencjalnie zagrażają ich zdrowiu i 
dobrostanowi. Żyzne gleby są 
wykorzystywane sprzecznie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co wpływa na 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie 
celów w zakresie różnorodności 
biologicznej. Degradacja gleby nadal jest 
w dużej mierze niekontrolowana.

Or. de

Poprawka 131
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wiele tendencji środowiskowych w UE 
nadal jednak wzbudza obawy, nie tylko ze 
względu na braki we wdrożeniu 
istniejących przepisów UE w zakresie 
ochrony środowiska. Zaledwie 17%
gatunków i siedlisk ocenionych na 
podstawie dyrektywy siedliskowej jest w 
stanie dobrym, a degradacja i utrata 
kapitału naturalnego udaremniają wysiłki 
na rzecz osiągnięcia celów UE związanych 
z różnorodnością biologiczną i zmianą 
klimatu. Efektem tego są wysokie koszty 

5. Wiele tendencji środowiskowych oraz 
tendencji w zakresie różnorodności 
biologicznej w UE nadal jednak wzbudza 
obawy, nie tylko ze względu na braki we 
wdrożeniu istniejących przepisów UE w 
zakresie ochrony środowiska. Zaledwie 
17 % gatunków i siedlisk ocenionych na 
podstawie dyrektywy siedliskowej jest w 
stanie dobrym, a degradacja i utrata 
kapitału naturalnego udaremniają wysiłki 
na rzecz osiągnięcia celów UE związanych 
z różnorodnością biologiczną i zmianą 
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towarzyszące, które nie zostały jeszcze 
właściwie oszacowane w naszym systemie 
gospodarczym lub społecznym. 
Trzydzieści procent terytorium UE jest 
bardzo rozdrobnione, co wpływa na 
połączenia między ekosystemami oraz na 
zdrowie i zdolność ekosystemów do 
zapewnienia usług, a także realnych 
siedlisk dla gatunków. Chociaż w UE 
poczyniono postępy na rzecz oddzielenia 
wzrostu gospodarczego od emisji gazów 
cieplarnianych, wykorzystania zasobów i 
wpływu na środowisko, korzystanie z 
zasobów nadal jest w dużej mierze 
niezrównoważone i nieefektywne, a 
odpady nie są jeszcze odpowiednio 
zagospodarowywane. W rezultacie unijne 
przedsiębiorstwa rezygnują z istotnych 
możliwości, jakie efektywne 
gospodarowanie zasobami daje pod 
względem konkurencyjności, redukcji 
kosztów, poprawy wydajności i 
bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i 
poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 
stanowią problem w wielu częściach 
Europy, a obywatele UE nadal są narażeni 
na niebezpieczne substancje, które 
potencjalnie zagrażają ich zdrowiu i 
dobrostanowi. Żyzne gleby są 
wykorzystywane sprzecznie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co wpływa na 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie 
celów w zakresie różnorodności 
biologicznej. Degradacja gleby nadal jest 
w dużej mierze niekontrolowana.

klimatu. Efektem tego są wysokie koszty 
towarzyszące, które nie zostały jeszcze 
właściwie oszacowane w naszym systemie 
gospodarczym lub społecznym. 
Trzydzieści procent terytorium UE jest 
bardzo rozdrobnione, co wpływa na 
połączenia między ekosystemami oraz na 
zdrowie i zdolność ekosystemów do 
zapewnienia usług, a także realnych 
siedlisk dla gatunków. Chociaż w UE 
poczyniono postępy na rzecz oddzielenia 
wzrostu gospodarczego od emisji gazów 
cieplarnianych, wykorzystania zasobów i 
wpływu na środowisko, korzystanie z 
zasobów nadal jest w dużej mierze 
niezrównoważone i nieefektywne, a 
odpady nie są jeszcze odpowiednio 
zagospodarowywane. W rezultacie unijne 
przedsiębiorstwa rezygnują z istotnych 
możliwości, jakie efektywne 
gospodarowanie zasobami daje pod 
względem konkurencyjności, redukcji 
kosztów, poprawy wydajności i 
bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i 
poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 
stanowią problem w wielu częściach 
Europy, a obywatele UE nadal są narażeni 
na niebezpieczne substancje, które 
potencjalnie zagrażają ich zdrowiu i 
dobrostanowi. Żyzne gleby są 
wykorzystywane sprzecznie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, co wpływa na 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie 
celów w zakresie różnorodności 
biologicznej. Degradacja gleby nadal jest 
w dużej mierze niekontrolowana.

Or. en

Poprawka 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zmiana środowiska w UE jest w coraz 
większym stopniu wywoływana zmianami 
zachodzącymi na poziomie globalnym, w 
tym czynnikami demograficznymi, 
strukturą konsumpcji i handlu, a także 
szybkim postępem technologicznym. Może 
to oferować znaczne możliwości w 
zakresie rozwoju gospodarczego i 
dobrostanu społecznego, ale stanowi też 
wyzwania i niepewność dla gospodarki i 
społeczeństwa UE oraz powoduje 
degradację środowiska na całym świecie.

6. Zmiana środowiska w UE jest w coraz 
większym stopniu wywoływana zmianami 
zachodzącymi na poziomie globalnym, w 
tym czynnikami demograficznymi, 
strukturą konsumpcji i handlu, a także 
szybkim postępem technologicznym. Może 
to oferować znaczne możliwości w 
zakresie rozwoju gospodarczego i 
dobrostanu społecznego, ale stanowi też 
wyzwania i niepewność dla gospodarki i 
społeczeństwa UE w zakresie ochrony 
środowiska.

Or. es

Poprawka 133
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – Punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. Międzynarodowy wymiar polityki 
ochrony środowiska UE musi również 
obejmować negocjacje ze społecznością 
międzynarodową, ponieważ możliwości 
połączenia celów polityki ochrony 
środowiska z polityką handlową WTO nie 
zostały jeszcze wyczerpane.

Or. de

Poprawka 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wraz z obecnymi niegospodarnymi 
systemami produkcji i konsumpcji w 
gospodarce światowej globalne 
zapotrzebowanie na towary i usługi oraz 
wyczerpywanie się zasobów podnoszą 
koszty podstawowych surowców, 
minerałów i energii, co powoduje 
wytwarzanie większej ilości 
zanieczyszczeń i odpadów, podnosi 
poziom globalnych emisji gazów 
cieplarnianych oraz powoduje degradację 
gleby, wylesianie i utratę różnorodności 
biologicznej. Stan prawie dwóch trzecich 
światowych ekosystemów pogarsza się i 
istnieją również dowody na to, że 
przekroczono już krytyczne dla planety 
poziomy, jeżeli chodzi o różnorodność 
biologiczną, zmianę klimatu i cykl azotu. 
Do 2030 r. światowy niedobór wody 
prawdopodobnie wyniesie 40 %, chyba że 
dokona się znaczny postęp w efektywnym 
gospodarowaniu zasobami. Istnieje 
również ryzyko, że zmiana klimatu będzie 
w dalszym stopniu pogłębiać te problemy i 
zwiększać koszty. W 2011 r. katastrofy 
wynikające po części ze zmiany klimatu 
doprowadziły do strat dla światowej 
gospodarki wynoszących ponad 300 mld 
EUR. OECD ostrzegła, że dalsza 
degradacja i erozja kapitału naturalnego 
grozi doprowadzeniem do 
nieodwracalnych zmian, które mogą 
narażać na szwank dorobek dwustu lat 
podnoszenia standardu życia i wiązać się 
ze znacznymi kosztami.

7. Wraz z obecnymi niegospodarnymi 
systemami produkcji i konsumpcji w 
gospodarce światowej globalne 
zapotrzebowanie na towary i usługi oraz 
wyczerpywanie się zasobów podnoszą 
koszty podstawowych surowców, 
minerałów i energii, co powoduje 
wytwarzanie większej ilości 
zanieczyszczeń i odpadów, podnosi 
poziom globalnych emisji gazów 
cieplarnianych oraz powoduje degradację 
gleby, wylesianie i utratę różnorodności 
biologicznej. Stan prawie dwóch trzecich 
światowych ekosystemów pogarsza się i 
istnieją również dowody na to, że 
przekroczono już krytyczne dla planety 
poziomy, jeżeli chodzi o różnorodność 
biologiczną, zmianę klimatu i cykl azotu. 
Do 2030 r. światowy niedobór wody 
prawdopodobnie wyniesie 40 %, chyba że 
dokona się znaczny postęp w efektywnym 
gospodarowaniu zasobami. Istnieje 
również ryzyko, że zmiana klimatu będzie 
w dalszym stopniu pogłębiać te problemy i 
zwiększać koszty1. W 2011 r. katastrofy 
wynikające po części ze zmiany klimatu 
doprowadziły do strat dla światowej 
gospodarki wynoszących ponad 300 mld 
EUR. OECD ostrzegła, że dalsza 
degradacja i erozja kapitału naturalnego 
grozi doprowadzeniem do 
nieodwracalnych zmian, które mogą 
narażać na szwank dorobek dwustu lat 
podnoszenia standardu życia i wiązać się 
ze znacznymi kosztami.
__________________
1 Zgodnie z raportem Sterna dotyczącym 
ekonomiki zmian klimatycznych, bez 
podjęcia działania, ogólne koszty związane 
ze zmianą klimatu będą stanowić 
równowartość straty przynajmniej 5% 
światowego produktu krajowego brutto 
(PKB) rocznie. Przy większej skali ryzyka 
oraz wpływów, wartość ta może wzrosnąć 
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do 20% PKB. 

Or. en

Poprawka 135
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Aby dobrze żyć w przyszłości, już teraz 
należy pilnie podjąć wspólne działania w 
celu zwiększenia odporności ekologicznej i 
maksymalizacji korzyści, jakie polityka 
ochrony środowiska może dać gospodarce i 
społeczeństwu, przy jednoczesnym 
poszanowaniu ekologicznych ograniczeń 
planety. Niniejszy program odzwierciedla 
zobowiązanie UE do przekształcenia się w 
gospodarkę zieloną, sprzyjającą włączeniu 
społecznemu, która zapewnia wzrost 
gospodarczy i rozwój, chroni zdrowie i 
dobrostan człowieka, zapewnia godne 
miejsca pracy, zmniejsza nierówności, a 
także inwestuje w kapitał naturalny i 
chroni go.

9. Aby dobrze żyć w przyszłości, już teraz 
należy pilnie podjąć wspólne działania w 
celu zwiększenia odporności ekologicznej i 
maksymalizacji korzyści, jakie polityka 
ochrony środowiska może dać gospodarce i 
społeczeństwu, przy jednoczesnym 
poszanowaniu ekologicznych ograniczeń 
planety. Niniejszy program odzwierciedla 
zobowiązanie UE do przekształcenia się w 
gospodarkę zieloną, sprzyjającą włączeniu 
społecznemu, która zapewnia wzrost 
gospodarczy i rozwój, chroni zdrowie i 
dobrostan człowieka, zapewnia godne 
miejsca pracy, zmniejsza nierówności, a 
także chroni i inwestuje w różnorodność 
biologiczną oraz usługi ekosystemowe ze 
względu na wartość różnorodności 
biologicznej samej w sobie oraz jej 
fundamentalny wkład w zapewnianie 
człowiekowi dobrobytu i dobrej
koniunktury gospodarczej.

Or. en

Poprawka 136
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Aby dobrze żyć w przyszłości, już teraz 
należy pilnie podjąć wspólne działania w 
celu zwiększenia odporności ekologicznej i 
maksymalizacji korzyści, jakie polityka 
ochrony środowiska może dać gospodarce i 
społeczeństwu, przy jednoczesnym 
poszanowaniu ekologicznych ograniczeń 
planety. Niniejszy program odzwierciedla 
zobowiązanie UE do przekształcenia się w 
gospodarkę zieloną, sprzyjającą włączeniu 
społecznemu, która zapewnia wzrost 
gospodarczy i rozwój, chroni zdrowie i 
dobrostan człowieka, zapewnia godne 
miejsca pracy, zmniejsza nierówności, a 
także inwestuje w kapitał naturalny i 
chroni go.

9. Aby dobrze żyć w przyszłości, już teraz 
należy pilnie podjąć wspólne działania w 
celu zwiększenia odporności ekologicznej i 
maksymalizacji korzyści, jakie polityka 
ochrony środowiska może dać gospodarce i 
społeczeństwu, przy jednoczesnym 
poszanowaniu ekologicznych ograniczeń 
planety. Niniejszy program odzwierciedla 
zobowiązanie UE do przekształcenia się w 
gospodarkę zieloną, sprzyjającą włączeniu 
społecznemu, która zapewnia wzrost 
gospodarczy i rozwój, chroni zdrowie i 
dobrostan człowieka, zapewnia godne 
miejsca pracy, zmniejsza nierówności, a 
także chroni i inwestuje w różnorodność 
biologiczną oraz usługi ekosystemowe 
przez nią zapewniane, kapitał naturalny, ze 
względu na wartość różnorodności 
biologicznej samej w sobie oraz jej 
fundamentalny wkład w zapewnianie 
człowiekowi dobrobytu i dobrej
koniunktury gospodarczej.

Or. en

Poprawka 137
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Poniższa wizja na rok 2050 ma pomóc 
w wyznaczaniu kierunku działań do 2020 r. 
i później: W 2050 r. obywatele żyją dobrze 
w ramach ekologicznych ograniczeń 
planety. Nasz dobrobyt i zdrowe 
środowisko wynikają z innowacyjnej, 
obiegowej gospodarki, w której nic się nie 
marnuje, a zasobami naturalnymi 
gospodaruje się w sposób zwiększający 
odporność społeczeństwa. Niskoemisyjny 

10. Poniższa wizja na rok 2050 ma pomóc 
w wyznaczaniu kierunku działań do 2020 r. 
i później: W 2050 r. obywatele żyją dobrze 
w ramach ekologicznych ograniczeń 
planety. Nasz dobrobyt i zdrowe 
środowisko wynikają z innowacyjnej, 
obiegowej gospodarki, opartej na 
fundamentalnym postulacie, według 
którego „nic nie ginie, nic się nie tworzy, 
wszystko się przekształca”1, w której nic 
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wzrost już dawno został oddzielony od 
zużycia zasobów, wyznaczając drogę dla 
światowej zrównoważonej gospodarki.

się nie marnuje, a zasobami naturalnymi 
gospodaruje się w sposób zwiększający 
odporność społeczeństwa. Niskoemisyjny 
wzrost został w miarę możliwości
oddzielony od zużycia zasobów, 
wyznaczając drogę dla światowej 
zrównoważonej gospodarki.
__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Poprawka 138
Erik Bánki

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Poniższa wizja na 2050 r. ma pomóc w 
wyznaczaniu kierunku działań do 2020 r. i 
później: W 2050 r. obywatele żyją dobrze 
w ramach ekologicznych ograniczeń 
planety. Nasz dobrobyt i zdrowe 
środowisko wynikają z innowacyjnej, 
obiegowej gospodarki, w której nic się nie 
marnuje, a zasobami naturalnymi 
gospodaruje się w sposób zwiększający 
odporność społeczeństwa. Niskoemisyjny 
wzrost już dawno został oddzielony od 
zużycia zasobów, wyznaczając drogę dla 
światowej zrównoważonej gospodarki.

10. Poniższa wizja na 2050 r. ma pomóc w 
wyznaczaniu kierunku działań do 2020 r. i 
później: W 2050 r. obywatele żyją dobrze 
w ramach ekologicznych ograniczeń 
planety. Nasz dobrostan i zdrowe 
środowisko wynikają z innowacyjnej, 
obiegowej gospodarki, w której nic się nie 
marnuje, a zasobami naturalnymi 
gospodaruje się w sposób zwiększający 
odporność społeczeństwa. Różnorodność 
biologiczna oraz usługi ekosystemowe są 
chronione, oceniane i odpowiednio 
odtwarzane. Niskoemisyjny wzrost już 
dawno został oddzielony od zużycia 
zasobów, wyznaczając drogę dla światowej 
zrównoważonej gospodarki.

Or. en

Poprawka 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Poniższa wizja na 2050 r. ma pomóc w 
wyznaczaniu kierunku działań do 2020 r. i 
później: W 2050 r. obywatele żyją dobrze 
w ramach ekologicznych ograniczeń 
planety. Nasz dobrobyt i zdrowe 
środowisko wynikają z innowacyjnej, 
obiegowej gospodarki, w której nic się nie 
marnuje, a zasobami naturalnymi 
gospodaruje się w sposób zwiększający 
odporność społeczeństwa. Niskoemisyjny 
wzrost już dawno został oddzielony od 
zużycia zasobów, wyznaczając drogę dla 
światowej zrównoważonej gospodarki.

10. Poniższa wizja na 2050 r. ma pomóc w 
wyznaczaniu kierunku działań do 2020 r. i 
później: W 2050 r. obywatele żyją dobrze 
w ramach ekologicznych ograniczeń 
planety. Nasz dobrobyt i zdrowe 
środowisko wynikają z innowacyjnej, 
obiegowej gospodarki, w której nic się nie 
marnuje, a zasobami naturalnymi 
gospodaruje się w sposób zwiększający 
odporność społeczeństwa. Niskoemisyjny 
wzrost już dawno został oddzielony od 
zużycia zasobów, wyznaczając drogę dla 
światowej zrównoważonej gospodarki. 
Sprawiedliwość ekologiczna wymierzana 
jest na obszarze UE oraz poza nim. 
Wszyscy ludzie mają równy dostęp do 
korzyści środowiskowych. Obciążenia 
wynikające z degradacji środowiska są 
sprawiedliwie dzielone. 

Or. en

Poprawka 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Przekształcenie to wymaga pełnego 
włączenia zagadnień ochrony środowiska 
do innych obszarów polityki, takich jak: 
energetyka, transport, rolnictwo, 
rybołówstwo, gospodarka i przemysł, 
badania i innowacje, zatrudnienie i 
polityka społeczna, aby stworzyć spójne, 
wspólne podejście. Działania w obrębie 
UE należy też uzupełniać poprzez 
poszerzone działanie globalne i współpracę 
z krajami sąsiadującymi w odniesieniu do 

11. Przekształcenie to wymaga pełnego 
włączenia zagadnień ochrony środowiska 
do innych obszarów polityki, takich jak: 
energetyka, transport, rolnictwo, 
rybołówstwo, gospodarka i przemysł, 
badania i innowacje, zatrudnienie i 
polityka społeczna, aby stworzyć spójne, 
wspólne podejście. Działania w obrębie 
UE należy też uzupełniać poprzez 
poszerzone działanie globalne i współpracę 
z krajami sąsiadującymi w odniesieniu do 
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wspólnych wyzwań. wspólnych wyzwań. Co więcej w 
rozwiązywanie tych kwestii musi być 
zaangażowane całe społeczeństwo.

Or. lt

Poprawka 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Przekształcenie to wymaga pełnego 
włączenia zagadnień ochrony środowiska 
do innych obszarów polityki, takich jak: 
energetyka, transport, rolnictwo, 
rybołówstwo, gospodarka i przemysł, 
badania i innowacje, zatrudnienie i 
polityka społeczna, aby stworzyć spójne, 
wspólne podejście. Działania w obrębie 
UE należy też uzupełniać poprzez 
poszerzone działanie globalne i współpracę 
z krajami sąsiadującymi w odniesieniu do 
wspólnych wyzwań.

11. Przekształcenie to wymaga pełnego 
włączenia zagadnień ochrony środowiska 
do innych obszarów polityki, takich jak: 
energetyka, transport, rolnictwo, 
rybołówstwo, gospodarka i przemysł, 
badania i innowacje, zatrudnienie, handel, 
rozwój, sprawy zagraniczne i polityka 
bezpieczeństwa oraz polityka społeczna, 
aby stworzyć spójne, wspólne podejście. 
Działania w obrębie UE należy też 
uzupełniać poprzez poszerzone działanie 
globalne i współpracę z krajami 
sąsiadującymi w odniesieniu do wspólnych 
wyzwań.

Or. en

Poprawka 142
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. UE zainicjowała to przekształcenie 
poprzez długoterminowe, zintegrowane 
strategie służące powstrzymaniu utraty 
różnorodności biologicznej27, poprawie 
efektywnego gospodarowania zasobami i 

12. UE zainicjowała to przekształcenie 
poprzez długoterminowe, zintegrowane 
strategie służące powstrzymaniu utraty 
różnorodności biologicznej27, poprawie 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
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przyspieszeniu przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną. Ponadto Komisja 
uwzględniła zagadnienia i cele ochrony 
środowiska w najnowszych inicjatywach 
podjętych w innych ważnych obszarach 
polityki, w tym energetyce30 i 
transporcie31, a także wspomagała 
osiąganie korzyści dla środowiska poprzez 
reformy unijnej polityki rolnictwa, rozwoju 
obszarów wiejskich, rybołówstwa i 
spójności w oparciu o dotychczasowe 
osiągnięcia.

przyspieszeniu przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną. Ponadto Komisja 
uwzględniła zagadnienia i cele ochrony 
środowiska w najnowszych inicjatywach 
podjętych w innych ważnych obszarach 
polityki, w tym energetyce30 i 
transporcie31, a także wspomagała 
osiąganie korzyści dla środowiska poprzez 
reformy unijnej polityki rolnictwa, rozwoju 
obszarów wiejskich, rybołówstwa i 
spójności w oparciu o dotychczasowe 
osiągnięcia. W związku z tym należy 
jednak zwrócić większą uwagę na 
wdrażanie przepisów dotyczących
wzajemnej zgodności.

Or. de

Poprawka 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. UE podjęła wiele uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowych zobowiązań 
środowiskowych, w tym te opracowane na 
Konferencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie Zrównoważonego Rozwoju 
(Rio+20), gdzie zaznaczyła swoje wsparcie 
dla zielonej, sprzyjającej włączeniu 
społecznemu gospodarki jako głównej 
części szerszej strategii na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

13. UE podjęła wiele prawnie wiążących 
zobowiązań na mocy wielostronnych 
umów środowiskowych, jak również 
politycznie wiążących zobowiązań 
środowiskowych, w tym uzgodnionych na 
Konferencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie Zrównoważonego Rozwoju 
(Rio+20). Dokument końcowy Rio+20 
uznaje zieloną, sprzyjającą włączeniu 
społecznemu gospodarkę za ważne 
narzędzie umożliwiające osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju oraz określa 
ramy działania obejmujące wszystkie trzy 
wymiary zrównoważonego rozwoju, z 
których wiele odzwierciedlonych jest w 
celach priorytetowych tego programu.
Ponadto uzgodniła ona opracowanie 
celów zrównoważonego rozwoju 
zmierzających do wzmocnienia ram 
instytucjonalnych oraz opracowania
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strategii finansowania zrównoważonego 
rozwoju. Unia Europejska i jej państwa 
członkowskie muszą obecnie zadbać o 
wdrożenie tych zobowiązań, zarówno na 
poziomie wewnętrznym poprzez jej 
wewnętrzne strategie polityczne, jak 
również na poziomie globalnym poprzez 
wkład w międzynarodowe działania. 

Or. en

Poprawka 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Niniejszy program uzupełnia te wysiłki 
poprzez określenie celów priorytetowych 
dla UE, które należy osiągnąć do 2020 r.

14. Niniejszy program uzupełnia te wysiłki 
poprzez określenie celów priorytetowych 
dla UE, które należy osiągnąć do 2020 r.,
oraz orientacyjnych kierunków działania
do 2050 r. Powinien on zapewnić ich 
wdrożenie, zachęcać do podejmowania 
działań na szczeblu krajowym oraz pomóc 
różnego rodzaju podmiotom w wyborze 
opłacalnych inwestycji. 

Or. en

Poprawka 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. W wielu przypadkach działania służące 
osiągnięciu tych celów będą potrzebne 
przede wszystkim na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym zgodnie z 
zasadą pomocniczości. W innych 

15. W wielu przypadkach działania służące 
osiągnięciu tych celów będą potrzebne 
przede wszystkim na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym zgodnie z 
zasadą pomocniczości, z zastrzeżeniem, że 
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sytuacjach potrzebne będą dodatkowe 
środki na szczeblu UE. Ponieważ polityka 
ochrony środowiska stanowi w UE sferę 
kompetencji dzielonych, jednym z celów 
niniejszego programu jest określenie 
wspólnej odpowiedzialności za wspólne 
cele oraz zapewnienie przedsiębiorstwom i 
organom publicznym równych warunków 
działania. Jasne cele umożliwiają też 
osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie 
kierunków polityki i innym 
zainteresowanym stronom, w tym 
regionom i miastom, przedsiębiorstwom i 
partnerom społecznym, a także 
pojedynczym obywatelom, określenie 
kierunku rozwoju i przewidywalnych ram 
działania.

obywatele musza mieć możliwość zabrania 
głosu w debatach nad kwestiami 
związanymi ze środowiskiem. W innych 
sytuacjach potrzebne będą dodatkowe 
środki na szczeblu UE. Ponieważ polityka 
ochrony środowiska stanowi w UE sferę 
kompetencji dzielonych, jednym z celów 
niniejszego programu jest określenie 
wspólnej odpowiedzialności za wspólne 
cele oraz zapewnienie przedsiębiorstwom i 
organom publicznym równych warunków 
działania. Jasne cele umożliwiają też 
osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie 
kierunków polityki i innym 
zainteresowanym stronom, w tym 
regionom i miastom, przedsiębiorstwom i 
partnerom społecznym, a także 
pojedynczym obywatelom, określenie 
kierunku rozwoju i przewidywalnych ram 
działania.

Or. lt

Poprawka 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. W wielu przypadkach działania służące 
osiągnięciu tych celów będą potrzebne 
przede wszystkim na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym zgodnie z 
zasadą pomocniczości. W innych 
sytuacjach potrzebne będą dodatkowe 
środki na szczeblu UE. Ponieważ polityka 
ochrony środowiska stanowi w UE sferę 
kompetencji dzielonych, jednym z celów 
niniejszego programu jest określenie 
wspólnej odpowiedzialności za wspólne 
cele oraz zapewnienie przedsiębiorstwom i 
organom publicznym równych warunków 
działania. Jasne cele umożliwiają też 
osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie 
kierunków polityki i innym 
zainteresowanym stronom, w tym 

15. W wielu przypadkach działania służące 
osiągnięciu tych celów będą potrzebne 
przede wszystkim na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym zgodnie z 
zasadą pomocniczości. W innych 
sytuacjach potrzebne będą dodatkowe 
środki na szczeblu UE. Ponieważ polityka 
ochrony środowiska stanowi w UE sferę 
kompetencji dzielonych, jednym z celów 
niniejszego programu jest określenie 
wspólnej odpowiedzialności za wspólne 
cele oraz zapewnienie przedsiębiorstwom i 
organom publicznym równych warunków 
działania. Jasne cele oraz wymiana 
najlepszych praktyk umożliwiają też 
osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie 
kierunków polityki i innym 
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regionom i miastom, przedsiębiorstwom i 
partnerom społecznym, a także 
pojedynczym obywatelom, określenie 
kierunku rozwoju i przewidywalnych ram 
działania.

zainteresowanym stronom, w tym 
regionom i miastom, przedsiębiorstwom i 
partnerom społecznym, a także 
pojedynczym obywatelom, określenie 
kierunku rozwoju i przewidywalnych ram 
działania.

Or. en

Poprawka 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. Dobrobyt gospodarczy i dobrostan UE 
są oparte na jej kapitale naturalnym, który 
obejmuje ekosystemy zapewniające 
podstawowe towary i usługi, od żyznej 
gleby i wielozadaniowe lasy po urodzajne 
ziemie i morza, od słodkiej wody i 
czystego powietrza po zapylanie, kontrolę 
zagrożenia powodziowego i regulację 
klimatu oraz ochronę przed klęskami 
żywiołowymi. Znaczny zbiór 
prawodawstwa UE, w tym ramowa 
dyrektywa wodna, dyrektywa ramowa w 
sprawie strategii morskiej, dyrektywa w 
sprawie jakości powietrza i powiązane 
dyrektywy, a także dyrektywy siedliskowa 
i ptasia, ma na celu ochronę, zachowanie i 
poprawę kapitału naturalnego. 
Prawodawstwo dotyczące przeciwdziałania 
zmianie klimatu, chemikaliów, emisji 
przemysłowych i odpadów również 
przyczynia się do zmniejszenia presji 
wywieranych na różnorodność biologiczną, 
w tym na ekosystemy, gatunki i siedliska.

16. Dobrobyt gospodarczy i dobrostan UE 
są oparte na jej kapitale naturalnym – np. 
jej różnorodności biologicznej –
obejmującego ekosystemy zapewniające 
podstawowe towary i usługi, od żyznej 
gleby i wielozadaniowych lasów po 
urodzajne ziemie i morza, od słodkiej 
wody i czystego powietrza po zapylanie, 
kontrolę zagrożenia powodziowego i 
regulację klimatu oraz ochronę przed 
klęskami żywiołowymi. Znaczny zbiór 
prawodawstwa UE, w tym ramowa 
dyrektywa wodna, dyrektywa dotycząca 
oczyszczania ścieków komunalnych1, 
dyrektywa w sprawie azotanów2, 
dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej, dyrektywa w sprawie jakości 
powietrza i powiązane dyrektywy, a także 
dyrektywy siedliskowa i ptasia, ma na celu 
ochronę, zachowanie i poprawę kapitału 
naturalnego. Prawodawstwo dotyczące 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
chemikaliów, emisji przemysłowych i 
odpadów również przyczynia się do 
zmniejszenia presji wywieranych na 
różnorodność biologiczną, w tym na 
ekosystemy, glebę oraz gatunki i siedliska.
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__________________
1 dyrektywa 91/271/EWG
2 dyrektywa 91/676/EWG

Or. en

Poprawka 148
Giancarlo Scottŕ

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. Dobrobyt gospodarczy i dobrostan UE 
są oparte na jej kapitale naturalnym, który 
obejmuje ekosystemy zapewniające 
podstawowe towary i usługi, od żyznej 
gleby i wielozadaniowe lasy po urodzajne 
ziemie i morza, od słodkiej wody i 
czystego powietrza po zapylanie, kontrolę 
zagrożenia powodziowego i regulację 
klimatu oraz ochronę przed klęskami 
żywiołowymi. Znaczny zbiór 
prawodawstwa UE, w tym ramowa 
dyrektywa wodna, dyrektywa ramowa w 
sprawie strategii morskiej, dyrektywa w 
sprawie jakości powietrza i powiązane 
dyrektywy, a także dyrektywy siedliskowa 
i ptasia, ma na celu ochronę, zachowanie i 
poprawę kapitału naturalnego. 
Prawodawstwo dotyczące przeciwdziałania 
zmianie klimatu, chemikaliów, emisji 
przemysłowych i odpadów również 
przyczynia się do zmniejszenia presji 
wywieranych na różnorodność biologiczną, 
w tym na ekosystemy, gatunki i siedliska.

16. Dobrobyt gospodarczy i dobrostan UE 
są oparte na jej kapitale naturalnym, który 
obejmuje ekosystemy zapewniające 
podstawowe towary i usługi, od żyznej 
gleby i wielozadaniowych lasów po 
urodzajne ziemie i morza, od słodkiej 
wody i czystego powietrza po zapylanie, 
kontrolę zagrożenia powodziowego i 
regulację klimatu oraz ochronę przed 
klęskami żywiołowymi. Obszerny zbiór 
prawodawstwa UE, w tym ramowa 
dyrektywa wodna, dyrektywa ramowa w 
sprawie strategii morskiej, dyrektywa w 
sprawie jakości powietrza i powiązane 
dyrektywy, a także dyrektywy siedliskowa 
i ptasia, ma na celu ochronę, zachowanie i 
poprawę kapitału naturalnego. 
Prawodawstwo dotyczące przeciwdziałania 
zmianie klimatu, chemikaliów, emisji 
przemysłowych i odpadów również 
przyczynia się do zmniejszenia presji 
wywieranych na różnorodność biologiczną, 
w tym na ekosystemy, gatunki i siedliska.

Or. it

Poprawka 149
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. Dobrobyt gospodarczy i dobrostan UE 
są oparte na jej kapitale naturalnym, który
obejmuje ekosystemy zapewniające 
podstawowe towary i usługi, od żyznej 
gleby i wielozadaniowe lasy po urodzajne 
ziemie i morza, od słodkiej wody i 
czystego powietrza po zapylanie, kontrolę 
zagrożenia powodziowego i regulację 
klimatu oraz ochronę przed klęskami 
żywiołowymi. Znaczny zbiór 
prawodawstwa UE, w tym ramowa 
dyrektywa wodna, dyrektywa ramowa w 
sprawie strategii morskiej, dyrektywa w 
sprawie jakości powietrza i powiązane 
dyrektywy, a także dyrektywy siedliskowa 
i ptasia, ma na celu ochronę, zachowanie i 
poprawę kapitału naturalnego.
Prawodawstwo dotyczące przeciwdziałania 
zmianie klimatu, chemikaliów, emisji 
przemysłowych i odpadów również 
przyczynia się do zmniejszenia presji 
wywieranych na różnorodność biologiczną, 
w tym na ekosystemy, gatunki i siedliska.

16. Dobrobyt gospodarczy i dobrostan UE 
są oparte na jej obywatelach i jej kapitale 
naturalnym, który obejmuje ekosystemy 
zapewniające podstawowe towary i usługi, 
od żyznej gleby i wielozadaniowych lasów
po urodzajne ziemie i morza, od słodkiej 
wody i czystego powietrza po zapylanie, 
kontrolę zagrożenia powodziowego i 
regulację klimatu oraz ochronę przed 
klęskami żywiołowymi. Znaczny zbiór 
prawodawstwa UE, w tym ramowa 
dyrektywa wodna, dyrektywa ramowa w 
sprawie strategii morskiej, dyrektywa w 
sprawie jakości powietrza i powiązane 
dyrektywy, a także dyrektywy siedliskowa 
i ptasia, ma na celu ochronę, zachowanie i 
poprawę kapitału 
naturalnegoPrawodawstwo dotyczące 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
chemikaliów, emisji przemysłowych i 
odpadów również przyczynia się do 
zmniejszenia presji wywieranych na 
różnorodność biologiczną, w tym na 
ekosystemy, gatunki i siedliska.

Or. fr

Poprawka 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. Dobrobyt gospodarczy i dobrostan UE 
są oparte na jej kapitale naturalnym, który 
obejmuje ekosystemy zapewniające 
podstawowe towary i usługi, od żyznej 
gleby i wielozadaniowe lasy po urodzajne 
ziemie i morza, od słodkiej wody i 
czystego powietrza po zapylanie, kontrolę 
zagrożenia powodziowego i regulację 

16. Dobrobyt gospodarczy i dobrostan UE 
są oparte na jej kapitale naturalnym, który
obejmuje ekosystemy zapewniające 
podstawowe towary i usługi, od żyznej 
gleby i wielozadaniowych lasów po 
urodzajne ziemie i morza, od słodkiej 
wody i czystego powietrza po zapylanie, 
kontrolę zagrożenia powodziowego i 
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klimatu oraz ochronę przed klęskami 
żywiołowymi. Znaczny zbiór 
prawodawstwa UE, w tym ramowa 
dyrektywa wodna, dyrektywa ramowa w 
sprawie strategii morskiej, dyrektywa w 
sprawie jakości powietrza i powiązane 
dyrektywy, a także dyrektywy siedliskowa 
i ptasia, ma na celu ochronę, zachowanie i 
poprawę kapitału naturalnego. 
Prawodawstwo dotyczące przeciwdziałania 
zmianie klimatu, chemikaliów, emisji 
przemysłowych i odpadów również 
przyczynia się do zmniejszenia presji 
wywieranych na różnorodność biologiczną, 
w tym na ekosystemy, gatunki i siedliska.

regulację klimatu oraz ochronę przed 
klęskami żywiołowymi. Znaczny zbiór 
prawodawstwa UE, w tym ramowa 
dyrektywa wodna, dyrektywa ramowa w 
sprawie strategii morskiej, dyrektywa 
dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych1, dyrektywa w sprawie 
azotanów2, dyrektywa w sprawie jakości 
powietrza i powiązane dyrektywy, a także 
dyrektywy siedliskowa i ptasia, ma na celu 
ochronę, zachowanie i poprawę kapitału 
naturalnego. Prawodawstwo dotyczące 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
chemikaliów, emisji przemysłowych i 
odpadów również przyczynia się do 
zmniejszenia presji wywieranych na 
różnorodność biologiczną, w tym na 
ekosystemy, gatunki i siedliska.

__________________
1 dyrektywa 91/271/EWG
2 dyrektywa 91/676/EWG

Or. en

Poprawka 151
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. Dobrobyt gospodarczy i dobrostan UE 
są oparte na jej kapitale naturalnym, który 
obejmuje ekosystemy zapewniające 
podstawowe towary i usługi, od żyznej 
gleby i wielozadaniowe lasy po urodzajne 
ziemie i morza, od słodkiej wody i 
czystego powietrza po zapylanie, kontrolę 
zagrożenia powodziowego i regulację 
klimatu oraz ochronę przed klęskami 
żywiołowymi. Znaczny zbiór 
prawodawstwa UE, w tym ramowa 
dyrektywa wodna, dyrektywa ramowa w 
sprawie strategii morskiej, dyrektywa w 

16. Dobrobyt gospodarczy i dobrostan UE 
są oparte na jej kapitale naturalnym, który 
obejmuje ekosystemy zapewniające 
podstawowe towary i usługi, od żyznej 
gleby i wielozadaniowych lasów po 
urodzajne ziemie i morza, od słodkiej 
wody i czystego powietrza po zapylanie, 
kontrolę zagrożenia powodziowego i 
regulację klimatu oraz ochronę przed 
klęskami żywiołowymi. Znaczny zbiór 
prawodawstwa UE, w tym ramowa 
dyrektywa wodna, dyrektywa ramowa w 
sprawie strategii morskiej, dyrektywa 
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sprawie jakości powietrza i powiązane 
dyrektywy, a także dyrektywy siedliskowa 
i ptasia, ma na celu ochronę, zachowanie i 
poprawę kapitału naturalnego. 
Prawodawstwo dotyczące przeciwdziałania 
zmianie klimatu, chemikaliów, emisji 
przemysłowych i odpadów również 
przyczynia się do zmniejszenia presji 
wywieranych na różnorodność biologiczną, 
w tym na ekosystemy, gatunki i siedliska.

dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych1, dyrektywa w sprawie 
azotanów2, dyrektywa w sprawie jakości 
powietrza i powiązane dyrektywy, a także 
dyrektywy siedliskowa i ptasia, ma na celu 
ochronę, zachowanie i poprawę kapitału 
naturalnego. Prawodawstwo dotyczące 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
chemikaliów, emisji przemysłowych i 
odpadów również przyczynia się do 
zmniejszenia presji wywieranych na 
różnorodność biologiczną, w tym na 
ekosystemy, gatunki i siedliska.
__________________
1 dyrektywa 91/271/EWG
2 dyrektywa 91/676/EWG

Or. en

Poprawka 152
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Najnowsze oceny wskazują jednak na 
to, że w UE nadal dochodzi do utraty 
różnorodności biologicznej i że większość 
ekosystemów uległa poważnej degradacji.
W unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej do 2020 r. określono cele i 
działania konieczne do odwrócenia tych 
negatywnych tendencji i do wzmocnienia 
usług ekosystemowych. Musi ona zostać w 
pełni wdrożona, aby umożliwić UE 
osiągnięcie jej głównego celu dotyczącego 
różnorodności biologicznej do 2020 r. 
Podczas gdy strategia ta obejmuje środki 
służące usprawnieniu wykonania dyrektyw 
ptasiej i siedliskowej, w tym 
funkcjonowania sieci Natura 2000, 
osiągnięcie głównego celu będzie 
wymagało pełnego wdrożenia całego 

17. Najnowsze badania wskazują jednak na 
to, że w UE nadal dochodzi do utraty 
różnorodności biologicznej. W unijnej 
strategii ochrony różnorodności 
biologicznej do 2020 r. określono cele i 
działania konieczne do odwrócenia tych 
negatywnych tendencji i do wzmocnienia 
usług ekosystemowych. Musi ona zostać w 
pełni wdrożona, aby umożliwić UE 
osiągnięcie jej głównego celu dotyczącego 
różnorodności biologicznej do 2020 r. 
Podczas gdy strategia ta obejmuje środki 
służące usprawnieniu wykonania dyrektyw 
ptasiej i siedliskowej, w tym 
funkcjonowania sieci Natura 2000, 
osiągnięcie głównego celu będzie 
wymagało pełnego wdrożenia całego 
istniejącego prawodawstwa, którego celem 
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istniejącego prawodawstwa, którego celem 
jest ochrona kapitału naturalnego.

jest ochrona kapitału naturalnego.

Or. de

Poprawka 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Najnowsze oceny wskazują jednak na 
to, że w UE nadal dochodzi do utraty 
różnorodności biologicznej i że większość 
ekosystemów uległa poważnej degradacji. 
W unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej do 2020 r. określono cele i 
działania konieczne do odwrócenia tych 
negatywnych tendencji i do wzmocnienia 
usług ekosystemowych. Musi ona zostać w 
pełni wdrożona, aby umożliwić UE 
osiągnięcie jej głównego celu dotyczącego 
różnorodności biologicznej do 2020 r. 
Podczas gdy strategia ta obejmuje środki 
służące usprawnieniu wykonania dyrektyw 
ptasiej i siedliskowej, w tym 
funkcjonowania sieci Natura 2000, 
osiągnięcie głównego celu będzie 
wymagało pełnego wdrożenia całego 
istniejącego prawodawstwa, którego celem 
jest ochrona kapitału naturalnego.

17. Najnowsze oceny wskazują jednak na 
to, że w UE nadal dochodzi do utraty 
różnorodności biologicznej i że większość 
ekosystemów uległa poważnej degradacji. 
W unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej do 2020 r. określono cele i 
działania konieczne do powstrzymania 
utraty różnorodności biologicznej oraz do 
utrzymania, przywrócenia i wzmocnienia
ekosystemów i ich usług. Musi ona zostać 
w pełni wdrożona, aby umożliwić UE 
osiągnięcie jej głównego celu dotyczącego 
różnorodności biologicznej do 2020 r. 
Podczas gdy strategia ta obejmuje środki 
służące usprawnieniu wykonania dyrektyw 
ptasiej i siedliskowej, w tym 
funkcjonowania sieci Natura 2000, 
osiągnięcie głównego celu będzie 
wymagało pełnego wdrożenia całego 
istniejącego prawodawstwa, którego celem 
jest ochrona kapitału naturalnego.

Or. en

Poprawka 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 17



AM\931263PL.doc 51/75 PE508.007v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Najnowsze oceny wskazują jednak na 
to, że w UE nadal dochodzi do utraty 
różnorodności biologicznej i że większość 
ekosystemów uległa poważnej degradacji. 
W unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej do 2020 r. określono cele i 
działania konieczne do odwrócenia tych 
negatywnych tendencji i do wzmocnienia 
usług ekosystemowych. Musi ona zostać w 
pełni wdrożona, aby umożliwić UE 
osiągnięcie jej głównego celu dotyczącego 
różnorodności biologicznej do 2020 r. 
Podczas gdy strategia ta obejmuje środki 
służące usprawnieniu wykonania dyrektyw 
ptasiej i siedliskowej, w tym 
funkcjonowania sieci Natura 2000, 
osiągnięcie głównego celu będzie 
wymagało pełnego wdrożenia całego 
istniejącego prawodawstwa, którego celem 
jest ochrona kapitału naturalnego.

17. Najnowsze oceny wskazują jednak na 
to, że w UE nadal dochodzi do utraty 
różnorodności biologicznej i że większość 
ekosystemów uległa poważnej degradacji. 
W unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej do 2020 r. określono cele i 
działania konieczne do odwrócenia tych 
negatywnych tendencji i do wzmocnienia 
usług ekosystemowych. Musi ona zostać w 
pełni wdrożona, aby umożliwić UE 
osiągnięcie jej głównego celu dotyczącego 
różnorodności biologicznej do 2020 r. 
Podczas gdy strategia ta obejmuje środki 
służące usprawnieniu wykonania dyrektyw 
ptasiej i siedliskowej, w tym 
funkcjonowania sieci Natura 2000, 
osiągnięcie głównego celu będzie 
wymagało pełnego wdrożenia całego 
istniejącego prawodawstwa, którego celem 
jest ochrona kapitału naturalnego. 
Zadaniem Komisji powinno być zatem 
dopilnowanie, aby plany zarządzania 
mające na celu ochronę sieci Natura 2000 
spełniały kryteria określone w art. 6 
dyrektywy siedliskowej. Niezbędny jest 
także aktywny udział właścicieli i 
użytkowników gruntów w celu ich 
włączenia w politykę zachowania 
różnorodności biologicznej.

Or. es

Poprawka 155
Pavel Poc

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Najnowsze oceny wskazują jednak na 
to, że w UE nadal dochodzi do utraty 
różnorodności biologicznej i że większość 

17. Najnowsze oceny wskazują jednak na 
to, że w UE nadal dochodzi do utraty 
różnorodności biologicznej i że większość 
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ekosystemów uległa poważnej degradacji. 
W unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej do 2020 r. określono cele i 
działania konieczne do odwrócenia tych 
negatywnych tendencji i do wzmocnienia 
usług ekosystemowych. Musi ona zostać w 
pełni wdrożona, aby umożliwić UE 
osiągnięcie jej głównego celu dotyczącego 
różnorodności biologicznej do 2020 r. 
Podczas gdy strategia ta obejmuje środki 
służące usprawnieniu wykonania dyrektyw 
ptasiej i siedliskowej, w tym 
funkcjonowania sieci Natura 2000, 
osiągnięcie głównego celu będzie 
wymagało pełnego wdrożenia całego 
istniejącego prawodawstwa, którego celem 
jest ochrona kapitału naturalnego.

ekosystemów uległa poważnej degradacji.
Inwazyjne gatunki obce stwarzają większe 
niż zakładano zagrożenie dla 
różnorodności biologicznej, zdrowia 
ludzkiego i gospodarki. W unijnej strategii 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r. określono cele i działania 
konieczne do odwrócenia tych 
negatywnych tendencji i do wzmocnienia 
usług ekosystemowych. Musi ona zostać w 
pełni wdrożona, aby umożliwić UE 
osiągnięcie jej głównego celu dotyczącego 
różnorodności biologicznej do 2020 r. 
Podczas gdy strategia ta obejmuje środki 
służące usprawnieniu wykonania dyrektyw 
ptasiej i siedliskowej, w tym 
funkcjonowania sieci Natura 2000, 
osiągnięcie głównego celu będzie 
wymagało pełnego wdrożenia całego 
istniejącego prawodawstwa, którego celem 
jest ochrona kapitału naturalnego.

Or. en

Justification

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Poprawka 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. Państwa członkowskie opracowują 
plany zarządzania obejmujące rozmaite 
aspekty różnych innych strategii 
politycznych. Państwa członkowskie 
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muszą uwzględniać fakt, że zasoby wodne
i określone uprawy są nieodzownym 
warunkiem skutecznej ochrony siedlisk i 
gatunków.

Or. es

Poprawka 157
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. Pomimo dotychczasowych znacznych 
wysiłków wynikający z ramowej 
dyrektywy wodnej wymóg osiągnięcia 
„dobrego stanu ekologicznego” do 2015 r. 
będzie spełniony dla zaledwie około 53 % 
części wód powierzchniowych w UE. 
Istnieje również ryzyko, że cel dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej 
polegający na uzyskaniu „dobrego stanu 
środowiska” do 2020 r. nie zostanie 
spełniony, między innymi z powodu 
ciągłego przeławiania i obecności 
odpadów wyrzucanych do mórz Europy.
Chociaż polityka UE w dziedzinie 
powietrza i emisji przemysłowych 
pomogła ograniczyć wiele form 
zanieczyszczeń, ekosystemom nadal 
szkodzi nadwyżka azotu i zanieczyszczenie 
ozonem związane z emisjami z transportu, 
intensywnego rolnictwa i produkcji energii 
elektrycznej.

18. Pomimo dotychczasowych znacznych 
wysiłków wynikający z ramowej 
dyrektywy wodnej wymóg osiągnięcia 
„dobrego stanu ekologicznego” do 2015 r. 
będzie spełniony dla zaledwie około 53 % 
części wód powierzchniowych w UE. Ze 
względu na nieustanną nadmierną
eksploatację mórz i oceanów przez 
człowieka, np. poprzez przeławianie, 
wyrzucanie odpadów i turystykę masową,
istnieje ryzyko, że cel dyrektywy ramowej 
w sprawie strategii morskiej, polegający na 
uzyskaniu „dobrego stanu środowiska” do 
2020 r. nie zostanie spełniony. Dlatego też
nieodzowne jest lepiej skoordynowane i 
ściśle regulowane korzystanie z obszarów 
morskich i przybrzeżnych w ramach 
zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną. Chociaż polityka UE w 
dziedzinie powietrza i emisji 
przemysłowych pomogła ograniczyć wiele 
form zanieczyszczeń, ekosystemom nadal 
szkodzi nadwyżka azotu i zanieczyszczenie 
ozonem związane z emisjami z transportu, 
intensywnego rolnictwa i produkcji energii 
elektrycznej.

Or. de
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Poprawka 158
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. Pomimo dotychczasowych znacznych 
wysiłków wynikający z ramowej 
dyrektywy wodnej, wymóg osiągnięcia 
„dobrego stanu ekologicznego” do 2015 r. 
będzie spełniony dla zaledwie około 53 % 
części wód powierzchniowych w UE. 
Istnieje również ryzyko, że cel dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej 
polegający na uzyskaniu „dobrego stanu 
środowiska” do 2020 r. nie zostanie 
spełniony, między innymi z powodu 
ciągłego przeławiania i obecności odpadów 
w morzach Europy. Chociaż polityka UE w 
dziedzinie powietrza i emisji 
przemysłowych pomogła ograniczyć wiele 
form zanieczyszczeń, ekosystemom nadal 
szkodzi nadwyżka azotu i zanieczyszczenie 
ozonem związane z emisjami z transportu, 
intensywnego rolnictwa i produkcji energii 
elektrycznej.

18. Pomimo dotychczasowych znacznych 
wysiłków wynikający z ramowej 
dyrektywy wodnej wymóg osiągnięcia 
„dobrego stanu ekologicznego” do 2015 r. 
będzie spełniony dla zaledwie około 53 % 
części wód powierzchniowych w UE. Z 
tego względu przepisy dotyczące 
wzajemnej zgodności powinny obejmować 
także ramową dyrektywę wodną. Istnieje 
również ryzyko, że cel dyrektywy ramowej 
w sprawie strategii morskiej polegający na 
uzyskaniu „dobrego stanu środowiska” do 
2020 r. nie zostanie spełniony, między 
innymi z powodu ciągłego przeławiania i 
obecności odpadów w morzach Europy. 
Chociaż polityka UE w dziedzinie 
powietrza i emisji przemysłowych 
pomogła ograniczyć wiele form 
zanieczyszczeń, ekosystemom nadal 
szkodzi nadwyżka azotu i zanieczyszczenie 
ozonem związane z emisjami z transportu,
intensywnego rolnictwa i produkcji energii 
elektrycznej.

Or. de

Poprawka 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. Pomimo dotychczasowych znacznych 
wysiłków wynikający z ramowej 
dyrektywy wodnej wymóg osiągnięcia 
„dobrego stanu ekologicznego” do 2015 r. 

18. Pomimo dotychczasowych znacznych 
wysiłków wynikający z ramowej 
dyrektywy wodnej wymóg osiągnięcia 
„dobrego stanu ekologicznego” do 2015 r. 
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będzie spełniony dla zaledwie około 53%
części wód powierzchniowych w UE. 
Istnieje również ryzyko, że cel dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej 
polegający na uzyskaniu „dobrego stanu 
środowiska” do 2020 r. nie zostanie 
spełniony, między innymi z powodu 
ciągłego przeławiania i obecności odpadów 
wyrzucanych do mórz Europy. Chociaż 
polityka UE w dziedzinie powietrza i 
emisji przemysłowych pomogła ograniczyć 
wiele form zanieczyszczeń, ekosystemom 
nadal szkodzi nadwyżka azotu i 
zanieczyszczenie ozonem związane z 
emisjami z transportu, intensywnego 
rolnictwa i produkcji energii elektrycznej.

będzie spełniony dla zaledwie około 53 %
części wód powierzchniowych w UE. 
Istnieje również ryzyko, że cel dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej 
polegający na uzyskaniu „dobrego stanu 
środowiska” do 2020 r. nie zostanie 
spełniony, między innymi z powodu 
ciągłego przeławiania i obecności odpadów 
wyrzucanych do mórz Europy. Chociaż 
polityka UE w dziedzinie powietrza i 
emisji przemysłowych pomogła ograniczyć 
wiele form zanieczyszczeń, ekosystemom 
nadal szkodzi nadwyżka azotu i siarki oraz 
zanieczyszczenie ozonem związane z 
emisjami z transportu, intensywnego 
rolnictwa i produkcji energii elektrycznej.

Or. en

Poprawka 160
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. Ochrona, zachowanie i poprawa 
kapitału naturalnego UE wymaga zatem 
również rozwiązania problemów u źródła, 
między innymi poprzez lepsze 
uwzględnianie celów związanych z 
kapitałem naturalnym w innych obszarach 
polityki, co zagwarantuje, że obszary 
polityki będą spójne i przyniosą wspólne 
korzyści. Ekologiczne elementy określone 
we wnioskach Komisji w sprawie reform, 
głównie w odniesieniu do rolnictwa, 
rybołówstwa i polityki spójności UE, 
poparte wnioskami w sprawie 
ekologicznych elementów budżetu UE w 
ramach wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014-2020 r., mają wspomagać 
osiąganie tych celów. Na przykład 
ekosystemy wodne na obszarach wiejskich 
powinny odnieść korzyści dzięki 

19. Ochrona, zachowanie i poprawa 
kapitału naturalnego UE wymaga zatem 
również rozwiązania problemów u źródła, 
między innymi poprzez lepsze 
uwzględnianie celów związanych z 
kapitałem naturalnym w innych obszarach 
polityki, co zagwarantuje, że obszary 
polityki będą spójne i przyniosą wspólne 
korzyści. Ekologiczne elementy określone 
we wnioskach Komisji w sprawie reform, 
głównie w odniesieniu do rolnictwa, 
rybołówstwa i polityki spójności UE, 
poparte wnioskami w sprawie 
ekologicznych elementów budżetu UE w 
ramach wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014-2020 r., mają wspomagać 
osiąganie tych celów. Szczególnie w 
sektorze rolnictwa jest wiele możliwości 
redukcji emisji gazów cieplarnianych i 
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powiązaniu płatności dla gospodarstw 
rolnych ze zgodnością z określonymi 
wymogami ramowej dyrektywy wodnej, 
jak przewidziano we wnioskach Komisji w 
sprawie reformy WPR. Ekologiczne 
elementy WPR będą również promować 
korzystne dla środowiska praktyki rolnicze 
polegające na dywersyfikacji upraw, 
ochronie trwałych użytków zielonych oraz 
tworzeniu i utrzymywaniu wartościowych 
pod względem ekologicznym terenów 
rolniczych i leśnych.

zmniejszenia ilości nawozów 
zawierających azot i fosforany, które 
przedostają się do wód gruntowych. 
Sektor rolnictwa, który jest zobowiązany
do przestrzegania surowych ograniczeń 
środowiskowych, może w ten sposób nie 
tylko zagwarantować wysoką jakość ziem, 
czy też ją polepszyć i zachować 
różnorodność biologiczną, ale i przyczynić 
się do polepszenia jakości powietrza i
wody. Co więcej, ekologiczne elementy 
WPR będą promować korzystne dla 
środowiska praktyki rolnicze polegające na 
dywersyfikacji upraw, ochronie trwałych 
użytków zielonych oraz tworzeniu i 
utrzymywaniu wartościowych pod 
względem ekologicznym terenów 
rolniczych i leśnych.

Or. de

Poprawka 161
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. Ochrona, zachowanie i poprawa 
kapitału naturalnego UE wymaga zatem 
również rozwiązania problemów u źródła, 
między innymi poprzez lepsze 
uwzględnianie celów związanych z 
kapitałem naturalnym w innych obszarach 
polityki, co zagwarantuje, że obszary 
polityki będą spójne i przyniosą wspólne 
korzyści. Ekologiczne elementy określone 
we wnioskach Komisji w sprawie reform, 
głównie w odniesieniu do rolnictwa, 
rybołówstwa i polityki spójności UE, 
poparte wnioskami w sprawie 
ekologicznych elementów budżetu UE w 
ramach wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014-2020 r., mają wspomagać 
osiąganie tych celów. Na przykład 

19. Ochrona, zachowanie i poprawa 
kapitału naturalnego UE wymaga zatem 
również rozwiązania problemów u źródła, 
między innymi poprzez lepsze 
uwzględnianie celów związanych z 
kapitałem naturalnym w innych obszarach 
polityki, co zagwarantuje, że obszary 
polityki będą spójne i przyniosą wspólne 
korzyści. Ekologiczne elementy określone 
we wnioskach Komisji w sprawie reform,
głównie w odniesieniu do rolnictwa, 
rybołówstwa i polityki spójności UE, 
poparte wnioskami w sprawie 
ekologicznych elementów budżetu UE w 
ramach wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014-2020 r., mają wspomagać 
osiąganie tych celów. Ekologiczne 
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ekosystemy wodne na obszarach wiejskich 
powinny odnieść korzyści dzięki 
powiązaniu płatności dla gospodarstw 
rolnych ze zgodnością z określonymi 
wymogami ramowej dyrektywy wodnej, 
jak przewidziano we wnioskach Komisji w 
sprawie reformy WPR. Ekologiczne 
elementy WPR będą również promować 
korzystne dla środowiska praktyki rolnicze 
polegające na dywersyfikacji upraw, 
ochronie trwałych użytków zielonych oraz 
tworzeniu i utrzymywaniu wartościowych 
pod względem ekologicznym terenów 
rolniczych i leśnych.

elementy WPR będą również promować 
korzystne dla środowiska praktyki rolnicze 
polegające na dywersyfikacji upraw, 
ochronie trwałych użytków zielonych oraz 
tworzeniu i utrzymywaniu wartościowych 
pod względem ekologicznym terenów 
rolniczych i leśnych.

Or. it

Poprawka 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji 
Załącznik 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. Ochrona, zachowanie i poprawa 
kapitału naturalnego UE wymaga zatem 
również rozwiązania problemów u źródła, 
między innymi poprzez lepsze 
uwzględnianie celów związanych z 
kapitałem naturalnym w innych obszarach
polityki, co zagwarantuje, że obszary 
polityki będą spójne i przyniosą wspólne 
korzyści. Ekologiczne elementy określone 
we wnioskach Komisji w sprawie reform, 
głównie w odniesieniu do rolnictwa, 
rybołówstwa i polityki spójności UE, 
poparte wnioskami w sprawie 
ekologicznych elementów budżetu UE w 
ramach wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014-2020 r., mają wspomagać 
osiąganie tych celów. Na przykład 
ekosystemy wodne na obszarach wiejskich 
powinny odnieść korzyści dzięki 
powiązaniu płatności dla gospodarstw 
rolnych ze zgodnością z określonymi 
wymogami ramowej dyrektywy wodnej, 
jak przewidziano we wnioskach Komisji w 

19. Ochrona, zachowanie i poprawa 
kapitału naturalnego UE wymaga zatem 
również rozwiązania problemów u źródła, 
między innymi poprzez lepsze 
uwzględnianie celów związanych z 
kapitałem naturalnym w innych obszarach 
polityki, co zagwarantuje, że obszary 
polityki będą spójne i przyniosą wspólne 
korzyści. Ekologiczne elementy określone 
we wnioskach Komisji w sprawie reform, 
głównie w odniesieniu do rolnictwa, 
rybołówstwa i polityki spójności UE, 
poparte wnioskami w sprawie 
ekologicznych elementów budżetu UE w 
ramach wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014-2020 r., mają wspomagać 
osiąganie tych celów. Na przykład 
ekosystemy wodne na obszarach wiejskich 
powinny odnieść korzyści dzięki 
powiązaniu płatności dla gospodarstw 
rolnych ze zgodnością z obiektywnymi i 
mierzalnymi kryteriami ustanowionymi w
ramowej dyrektywie wodnej. Ekologiczne 
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sprawie reformy WPR. Ekologiczne 
elementy WPR będą również promować 
korzystne dla środowiska praktyki rolnicze 
polegające na dywersyfikacji upraw, 
ochronie trwałych użytków zielonych oraz 
tworzeniu i utrzymywaniu wartościowych 
pod względem ekologicznym terenów 
rolniczych i leśnych.

elementy WPR będą również promować 
korzystne dla środowiska praktyki rolnicze 
polegające na dywersyfikacji upraw, 
ochronie trwałych użytków zielonych oraz 
tworzeniu i utrzymywaniu wartościowych 
pod względem ekologicznym terenów 
rolniczych i leśnych. Istotnym elementem 
zrównoważonego rolnictwa jest 
zasobooszczędne i wydajne
wykorzystywanie gruntów zgodne z 
interesem przyszłych pokoleń.

Or. de

Poprawka 163
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. Ochrona, zachowanie i poprawa
kapitału naturalnego UE wymaga zatem 
również rozwiązania problemów u źródła, 
między innymi poprzez lepsze 
uwzględnianie celów związanych z 
kapitałem naturalnym w innych obszarach 
polityki, co zagwarantuje, że obszary 
polityki będą spójne i przyniosą wspólne 
korzyści. Ekologiczne elementy określone 
we wnioskach Komisji w sprawie reform, 
głównie w odniesieniu do rolnictwa, 
rybołówstwa i polityki spójności UE, 
poparte wnioskami w sprawie 
ekologicznych elementów budżetu UE w 
ramach wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014-2020 r., mają wspomagać 
osiąganie tych celów. Na przykład 
ekosystemy wodne na obszarach wiejskich 
powinny odnieść korzyści dzięki 
powiązaniu płatności dla gospodarstw 
rolnych ze zgodnością z określonymi 
wymogami ramowej dyrektywy wodnej, 
jak przewidziano we wnioskach Komisji w 
sprawie reformy WPR. Ekologiczne 

19. Poprawa zrównoważonego 
wykorzystania kapitału naturalnego UE 
wymaga zatem również rozwiązania 
problemów u źródła, między innymi 
poprzez lepsze uwzględnianie celów 
związanych z kapitałem naturalnym w 
innych obszarach polityki, co 
zagwarantuje, że obszary polityki będą 
spójne i przyniosą wspólne korzyści. 
Ekologiczne elementy określone we 
wnioskach Komisji w sprawie reform, 
głównie w odniesieniu do rolnictwa, 
rybołówstwa i polityki spójności UE, 
poparte wnioskami w sprawie 
ekologicznych elementów budżetu UE w 
ramach wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014-2020 r., mają wspomagać 
osiąganie tych celów. Na przykład 
ekosystemy wodne na obszarach wiejskich 
powinny odnieść korzyści dzięki 
powiązaniu płatności dla gospodarstw 
rolnych ze zgodnością z określonymi 
wymogami ramowej dyrektywy wodnej, 
jak przewidziano we wnioskach Komisji w 
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elementy WPR będą również promować 
korzystne dla środowiska praktyki rolnicze 
polegające na dywersyfikacji upraw, 
ochronie trwałych użytków zielonych oraz 
tworzeniu i utrzymywaniu wartościowych 
pod względem ekologicznym terenów 
rolniczych i leśnych.

sprawie reformy WPR. Ekologiczne 
elementy WPR będą również promować 
korzystne dla środowiska praktyki rolnicze 
polegające na dywersyfikacji upraw, 
ochronie trwałych użytków zielonych oraz 
tworzeniu i utrzymywaniu wartościowych 
pod względem ekologicznym terenów 
rolniczych i leśnych.

Or. en

Poprawka 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. Ochrona, zachowanie i poprawa 
kapitału naturalnego UE wymaga zatem 
również rozwiązania problemów u źródła, 
między innymi poprzez lepsze 
uwzględnianie celów związanych z 
kapitałem naturalnym w innych obszarach 
polityki, co zagwarantuje, że obszary 
polityki będą spójne i przyniosą wspólne 
korzyści. Ekologiczne elementy określone 
we wnioskach Komisji w sprawie reform, 
głównie w odniesieniu do rolnictwa, 
rybołówstwa i polityki spójności UE, 
poparte wnioskami w sprawie 
ekologicznych elementów budżetu UE w 
ramach wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014-2020 r., mają wspomagać 
osiąganie tych celów. Na przykład 
ekosystemy wodne na obszarach wiejskich 
powinny odnieść korzyści dzięki 
powiązaniu płatności dla gospodarstw 
rolnych ze zgodnością z określonymi 
wymogami ramowej dyrektywy wodnej, 
jak przewidziano we wnioskach Komisji w 
sprawie reformy WPR. Ekologiczne 
elementy WPR będą również promować 
korzystne dla środowiska praktyki rolnicze 
polegające na dywersyfikacji upraw, 

19. Ochrona, zachowanie i poprawa 
kapitału naturalnego UE wymaga zatem 
również rozwiązania problemów u źródła, 
między innymi poprzez lepsze 
uwzględnianie celów związanych z 
kapitałem naturalnym przy opracowywaniu 
oraz realizacji innych strategii 
politycznych, co zagwarantuje, że obszary 
polityki będą spójne i przyniosą wspólne 
korzyści. Ekologiczne elementy określone 
we wnioskach Komisji w sprawie reform, 
głównie w odniesieniu do rolnictwa, 
rybołówstwa i polityki spójności UE, 
poparte wnioskami w sprawie 
ekologicznych elementów budżetu UE w
ramach wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014-2020 r., mają wspomagać 
osiąganie tych celów. Na przykład 
ekosystemy wodne na obszarach wiejskich 
powinny odnieść korzyści dzięki 
powiązaniu płatności dla gospodarstw 
rolnych ze zgodnością z określonymi 
wymogami ramowej dyrektywy wodnej, 
jak przewidziano we wnioskach Komisji w 
sprawie reformy WPR. Ekologiczne 
elementy WPR będą również promować 
korzystne dla środowiska praktyki rolnicze 
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ochronie trwałych użytków zielonych oraz 
tworzeniu i utrzymywaniu wartościowych 
pod względem ekologicznym terenów 
rolniczych i leśnych.

polegające na dywersyfikacji upraw, 
ochronie trwałych użytków zielonych oraz 
tworzeniu i utrzymywaniu wartościowych 
pod względem ekologicznym terenów 
rolniczych i leśnych.

Or. en

Poprawka 165
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20. W przypadku środowiska morskiego, 
chociaż sektor morski daje rozmaite 
możliwości gospodarcze - od rybołówstwa, 
żeglugi i akwakultury po surowce i morską 
energię wiatrową i biotechnologię morską, 
trzeba zadbać, aby korzystanie z tych 
możliwości było zgodne z ochroną 
ekosystemów morskich i przybrzeżnych 
oraz ze zrównoważonym zarządzaniem 
tymi ekosystemami.

20. W przypadku środowiska morskiego, 
chociaż sektor morski daje rozmaite 
możliwości gospodarcze - od rybołówstwa, 
żeglugi i akwakultury po surowce i morską 
energię wiatrową i biotechnologię morską, 
trzeba zadbać, aby korzystanie z tych 
możliwości było zgodne z ochroną 
ekosystemów morskich i przybrzeżnych 
oraz ze zrównoważonym zarządzaniem 
tymi ekosystemami. O ile to możliwe, 
zainteresowane strony powinny mieć 
możliwość proponowania nowych 
sposobów przyczyniania się do ochrony
środowiska morskiego. 

Or. en

Poprawka 166
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20. W przypadku środowiska morskiego, 
chociaż sektor morski daje rozmaite 
możliwości gospodarcze - od rybołówstwa, 

20. W przypadku środowiska morskiego, 
chociaż sektor morski daje rozmaite 
możliwości gospodarcze - od rybołówstwa, 
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żeglugi i akwakultury po surowce i morską 
energię wiatrową i biotechnologię morską, 
trzeba zadbać, aby korzystanie z tych 
możliwości było zgodne z ochroną 
ekosystemów morskich i przybrzeżnych 
oraz ze zrównoważonym zarządzaniem 
tymi ekosystemami.

żeglugi i akwakultury po surowce i morską
energię wiatrową i biotechnologię morską, 
trzeba zadbać, aby korzystanie z tych 
możliwości nie było sprzeczne z ochroną 
ekosystemów morskich i przybrzeżnych 
oraz ze zrównoważonym zarządzaniem 
tymi ekosystemami. Zintegrowane, 
europejskie zarządzanie strefą
przybrzeżną może, w połączeniu ze 
zrównoważonym planowaniem 
przestrzennym obszarów morskich, stać 
się skutecznym narzędziem sterowania 
aktywnością morską i przybrzeżną i 
przyczynić się do wyrównania różnych 
funkcji obszaru morskiego.

Or. de

Poprawka 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20. W przypadku środowiska morskiego, 
chociaż sektor morski daje rozmaite 
możliwości gospodarcze - od rybołówstwa, 
żeglugi i akwakultury po surowce, morską 
energię wiatrową i biotechnologię morską, 
trzeba zadbać, aby korzystanie z tych 
możliwości było zgodne z ochroną 
ekosystemów morskich i przybrzeżnych 
oraz ze zrównoważonym zarządzaniem 
tymi ekosystemami.

20. W przypadku środowiska morskiego, 
chociaż sektor morski daje rozmaite 
możliwości gospodarcze - od rybołówstwa, 
żeglugi i akwakultury po surowce, morską 
energię wiatrową i biotechnologię morską, 
trzeba zadbać, aby korzystanie z tych 
możliwości było zgodne z ochroną 
ekosystemów morskich i przybrzeżnych 
oraz ze zrównoważonym zarządzaniem 
tymi ekosystemami. Zachowanie morskich 
zasobów naturalnych wymaga 
porozumienia państw członkowskich z 
Komisją w celu sporządzenia cyfrowych 
map wód Unii Europejskiej ze 
wskazaniem obszarów i gatunków 
podlegających ochronie. Mapy te winny 
obejmować wszelkie elementy, których 
ochrona podyktowana jest zapisami 
traktatów oraz istniejącego prawodawstwa 
w zakresie oceny wpływu na środowisko 
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naturalne, mianowicie zasoby naturalne, 
różnorodność biologiczną oraz 
dziedzictwo kulturowe. W przypadku wód 
międzynarodowych, a w szczególności 
Morza Śródziemnego, Komisja winna 
wspierać realizację opracowań w zakresie 
zintegrowanej polityki morskiej.

Or. es

Poprawka 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21. Oparte na ekosystemach podejście do 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej, które jest 
korzystne również dla różnorodności 
biologicznej i dostarczania innych usług 
ekosystemowych, powinno być stosowane 
szerzej jako część unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu, podczas 
gdy inne cele środowiskowe, takie jak 
ochrona różnorodności biologicznej i wód, 
trzeba w pełni uwzględnić przy 
podejmowaniu decyzji związanych z 
odnawialnymi źródłami energii. Trzeba 
będzie wreszcie wprowadzić środki 
dotyczące zanieczyszczenia powietrza 
związanego z transportem i emisji CO241.

21. Oparte na ekosystemach podejście do 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej, które jest 
korzystne również dla różnorodności 
biologicznej i dostarczania innych usług 
ekosystemowych, powinno być stosowane 
szerzej jako część unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu, podczas 
gdy inne cele środowiskowe, takie jak 
ochrona różnorodności biologicznej oraz
gleby i wód, trzeba w pełni uwzględnić 
przy podejmowaniu decyzji związanych z 
odnawialnymi źródłami energii. Trzeba 
będzie wreszcie wprowadzić środki
dotyczące zanieczyszczenia powietrza 
związanego z transportem i emisji CO2

41.

Or. en

Poprawka 169
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22. Degradacja, rozdrobnienie i 
gospodarowanie gruntami w UE sprzeczne 
z zasadą zrównoważonego rozwoju 
zagrażają świadczeniu kilku ważnych 
usług ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej oraz zwiększają wrażliwość 
Europy na zmianę klimatu i klęski 
żywiołowe. Prowadzą również do 
degradacji gleby. Ponad 25% terytorium 
UE jest dotknięte erozją gleby 
spowodowaną przez wodę, co zagraża 
funkcjom gleby i wpływa na jakość 
słodkiej wody. Uporczywymi problemami 
są również zanieczyszczenie i zasklepianie 
gleby. Sądzi się, że w całej UE istnieje 
ponad pół miliona zanieczyszczonych 
obszarów. Dopóki nie zostaną one 
zidentyfikowane i ocenione, stanowią 
potencjalnie poważne zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia. Co roku ponad 
1 000 km² gruntów przeznaczanych jest na 
takie cele, jak: mieszkalnictwo, przemysł, 
transport lub rekreacja. Odwrócenie tych 
długotrwałych zmian jest trudne lub 
kosztowne i prawie zawsze wymaga 
kompromisów pomiędzy różnymi 
potrzebami społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi. W decyzjach państw 
członkowskich w zakresie gospodarowania 
gruntami należy w większym stopniu 
uwzględniać zrównoważony rozwój.

22. Degradacja, rozdrobnienie i 
gospodarowanie gruntami w UE sprzeczne 
z zasadą zrównoważonego rozwoju 
zagrażają świadczeniu kilku ważnych 
usług ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej oraz zwiększają wrażliwość 
Europy na zmianę klimatu i klęski 
żywiołowe. Prowadzą również do 
degradacji gleby. Ponad 25 % terytorium 
UE jest dotknięte erozją gleby 
spowodowaną przez wodę, co zagraża 
funkcjom gleby i wpływa na jakość 
słodkiej wody. Uporczywymi problemami 
są również zanieczyszczenie i zasklepianie 
gleby. Sądzi się, że w całej UE istnieje 
ponad pół miliona zanieczyszczonych 
obszarów. Dopóki nie zostaną one 
zidentyfikowane i ocenione, stanowią 
potencjalnie poważne zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia. Co roku ponad 
1 000 km² gruntów przeznaczanych jest na 
takie cele, jak: mieszkalnictwo, przemysł, 
transport lub rekreacja. Sztuczne 
zasklepianie gleb ma negatywny wpływ na 
bilans wodny ponieważ wody 
powierzchniowe nie mogą wsiąkać i w 
związku z tym przenikać do wód 
gruntowych. W związku z tym, ziemia nie 
jest w stanie absorbować wody deszczowej, 
co prowadzi do zwiększonego odpływu 
wody, w wyniku czego dochodzi do 
powodzi i braku wody pitnej. Odwrócenie 
tych długotrwałych zmian jest trudne lub 
kosztowne i prawie zawsze wymaga 
kompromisów pomiędzy różnymi 
potrzebami społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi. W związku z tym 
decyzje państw członkowskich dotyczące 
planowania przestrzennego muszą 
zawierać dokładną definicję terenów 
oddanych pod zabudowę i ograniczyć ich 
wielkość. Kompensacją za nieuniknione 
zasklepianie obszernych terenów będzie 
stworzenie wystarczającej liczby obszarów 
odnowy zasobów.
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Poprawka 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22. Degradacja, rozdrobnienie i 
gospodarowanie gruntami w UE sprzeczne 
z zasadą zrównoważonego rozwoju 
zagrażają świadczeniu kilku ważnych 
usług ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej oraz zwiększają wrażliwość 
Europy na zmianę klimatu i klęski 
żywiołowe. Prowadzą również do 
degradacji gleby. Ponad 25% terytorium 
UE jest dotknięte erozją gleby 
spowodowaną przez wodę, co zagraża 
funkcjom gleby i wpływa na jakość 
słodkiej wody. Uporczywymi problemami 
są również zanieczyszczenie i zasklepianie 
gleby. Sądzi się, że w całej UE istnieje 
ponad pół miliona zanieczyszczonych 
obszarów. Dopóki nie zostaną one 
zidentyfikowane i ocenione, stanowią 
potencjalnie poważne zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia. Co roku ponad 
1 000 km² gruntów przeznaczanych jest na 
takie cele, jak: mieszkalnictwo, przemysł, 
transport lub rekreacja. Odwrócenie tych 
długotrwałych zmian jest trudne lub 
kosztowne i prawie zawsze wymaga 
kompromisów pomiędzy różnymi 
potrzebami społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi. W decyzjach państw 
członkowskich w zakresie gospodarowania 
gruntami należy w większym stopniu 
uwzględniać zrównoważony rozwój.

22. Degradacja, rozdrobnienie i 
gospodarowanie gruntami w UE sprzeczne 
z zasadą zrównoważonego rozwoju 
zagrażają świadczeniu kilku ważnych 
usług ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej oraz zwiększają wrażliwość 
Europy na zmianę klimatu i klęski 
żywiołowe. Prowadzą również do 
degradacji gleby i pustynnienia. Ponad 
25 % terytorium UE jest dotknięte erozją 
gleby spowodowaną przez wodę, co 
zagraża funkcjom gleby i wpływa na 
jakość słodkiej wody. Uporczywymi 
problemami są również zanieczyszczenie i 
zasklepianie gleby. Sądzi się, że w całej 
UE istnieje ponad pół miliona 
zanieczyszczonych obszarów. Dopóki nie 
zostaną one zidentyfikowane i ocenione, 
stanowią potencjalnie poważne zagrożenie 
dla środowiska, gospodarki i 
społeczeństwa, w tym zdrowia. Co roku 
ponad 1 000 km² gruntów przeznaczanych 
jest na takie cele, jak: mieszkalnictwo, 
przemysł, transport lub rekreacja. 
Odwrócenie tych długotrwałych zmian jest 
trudne lub kosztowne i prawie zawsze 
wymaga kompromisów pomiędzy różnymi 
potrzebami społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi. W decyzjach państw 
członkowskich w zakresie gospodarowania 
gruntami należy w większym stopniu 
uwzględniać zrównoważony rozwój, w 
szczególności biorąc pod uwagę ochronę 
różnorodności biologicznej i wód.
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Poprawka 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22. Degradacja, rozdrobnienie i 
gospodarowanie gruntami w UE sprzeczne 
z zasadą zrównoważonego rozwoju 
zagrażają świadczeniu kilku ważnych 
usług ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej oraz zwiększają wrażliwość 
Europy na zmianę klimatu i klęski 
żywiołowe. Prowadzą również do 
degradacji gleby. Ponad 25% terytorium 
UE jest dotknięte erozją gleby 
spowodowaną przez wodę, co zagraża 
funkcjom gleby i wpływa na jakość 
słodkiej wody. Uporczywymi problemami 
są również zanieczyszczenie i zasklepianie 
gleby. Sądzi się, że w całej UE istnieje 
ponad pół miliona zanieczyszczonych 
obszarów. Dopóki nie zostaną one 
zidentyfikowane i ocenione, stanowią 
potencjalnie poważne zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia. Co roku ponad 
1 000 km² gruntów przeznaczanych jest na 
takie cele, jak: mieszkalnictwo, przemysł, 
transport lub rekreacja. Odwrócenie tych 
długotrwałych zmian jest trudne lub 
kosztowne i prawie zawsze wymaga 
kompromisów pomiędzy różnymi 
potrzebami społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi. W decyzjach państw 
członkowskich w zakresie gospodarowania 
gruntami należy w większym stopniu 
uwzględniać zrównoważony rozwój.

22. Degradacja, rozdrobnienie i 
gospodarowanie gruntami w obszarze UE a 
także poza nim UE sprzeczne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju zagrażają 
świadczeniu kilku ważnych usług 
ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej oraz zwiększają wrażliwość 
Europy na zmianę klimatu i klęski 
żywiołowe. Prowadzą również do 
degradacji gleby i pustynnienia. Ponad 25
% terytorium UE jest dotknięte erozją 
gleby spowodowaną przez wodę, co 
zagraża funkcjom gleby i wpływa na
jakość słodkiej wody. Uporczywymi 
problemami są również zanieczyszczenie i 
zasklepianie gleby. Sądzi się, że w całej 
UE istnieje ponad pół miliona 
zanieczyszczonych obszarów. Dopóki nie 
zostaną one zidentyfikowane i ocenione, 
stanowią potencjalnie poważne zagrożenie 
dla środowiska i zdrowia. Co roku ponad 
1 000 km² gruntów przeznaczanych jest na 
takie cele, jak: mieszkalnictwo, przemysł, 
transport lub rekreacja. Odwrócenie tych 
długotrwałych zmian jest trudne lub 
kosztowne i prawie zawsze wymaga 
kompromisów pomiędzy różnymi 
potrzebami społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi. W decyzjach państw 
członkowskich w zakresie gospodarowania 
gruntami należy w większym stopniu 
uwzględniać zrównoważony rozwój mając 
na celu osiągnięcie poziomu zerowego 
netto do 2050 r.

Or. en
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Poprawka 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22. Degradacja, rozdrobnienie i 
gospodarowanie gruntami w UE sprzeczne 
z zasadą zrównoważonego rozwoju 
zagrażają świadczeniu kilku ważnych 
usług ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej oraz zwiększają wrażliwość 
Europy na zmianę klimatu i klęski 
żywiołowe. Prowadzą również do 
degradacji gleby. Ponad 25% terytorium 
UE jest dotknięte erozją gleby 
spowodowaną przez wodę, co zagraża 
funkcjom gleby i wpływa na jakość 
słodkiej wody. Uporczywymi problemami 
są również zanieczyszczenie i zasklepianie 
gleby. Sądzi się, że w całej UE istnieje 
ponad pół miliona zanieczyszczonych 
obszarów. Dopóki nie zostaną one 
zidentyfikowane i ocenione, stanowią 
potencjalnie poważne zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia. Co roku ponad 
1 000 km² gruntów przeznaczanych jest na 
takie cele, jak: mieszkalnictwo, przemysł, 
transport lub rekreacja. Odwrócenie tych 
długotrwałych zmian jest trudne lub 
kosztowne i prawie zawsze wymaga 
kompromisów pomiędzy różnymi 
potrzebami społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi. W decyzjach państw 
członkowskich w zakresie gospodarowania 
gruntami należy w większym stopniu 
uwzględniać zrównoważony rozwój.

22. Degradacja, rozdrobnienie i 
gospodarowanie gruntami w UE sprzeczne 
z zasadą zrównoważonego rozwoju 
zagrażają świadczeniu kilku ważnych 
usług ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej oraz zwiększają wrażliwość 
Europy na zmianę klimatu i klęski 
żywiołowe. Prowadzą również do 
degradacji gleby. Ponad 25 % terytorium 
UE jest dotknięte erozją gleby 
spowodowaną przez wodę, co zagraża 
funkcjom gleby i wpływa na jakość 
słodkiej wody. Uporczywymi problemami 
są również zanieczyszczenie i zasklepianie 
gleby. Sądzi się, że w całej UE istnieje 
ponad pół miliona zanieczyszczonych 
obszarów. Dopóki nie zostaną one 
zidentyfikowane i ocenione, stanowią 
potencjalnie poważne zagrożenie dla 
środowiska, gospodarki i społeczeństwa, w 
tym zdrowia. Co roku ponad 1 000 km² 
gruntów przeznaczanych jest na takie cele, 
jak: mieszkalnictwo, przemysł, transport 
lub rekreacja. Odwrócenie tych 
długotrwałych zmian jest trudne lub 
kosztowne i prawie zawsze wymaga 
kompromisów pomiędzy różnymi 
potrzebami społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi. W decyzjach państw 
członkowskich w zakresie gospodarowania 
gruntami należy w większym stopniu 
uwzględniać zrównoważony rozwój.

Or. en
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Poprawka 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22. Degradacja, rozdrobnienie i 
gospodarowanie gruntami w UE sprzeczne 
z zasadą zrównoważonego rozwoju 
zagrażają świadczeniu kilku ważnych 
usług ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej oraz zwiększają wrażliwość 
Europy na zmianę klimatu i klęski 
żywiołowe. Prowadzą również do 
degradacji gleby. Ponad 25% terytorium 
UE jest dotknięte erozją gleby 
spowodowaną przez wodę, co zagraża 
funkcjom gleby i wpływa na jakość 
słodkiej wody. Uporczywymi problemami 
są również zanieczyszczenie i zasklepianie 
gleby. Sądzi się, że w całej UE istnieje 
ponad pół miliona zanieczyszczonych 
obszarów. Dopóki nie zostaną one 
zidentyfikowane i ocenione, stanowią 
potencjalnie poważne zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia. Co roku ponad 
1 000 km² gruntów przeznaczanych jest na 
takie cele, jak: mieszkalnictwo, przemysł, 
transport lub rekreacja. Odwrócenie tych 
długotrwałych zmian jest trudne lub 
kosztowne i prawie zawsze wymaga 
kompromisów pomiędzy różnymi 
potrzebami społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi. W decyzjach państw 
członkowskich w zakresie gospodarowania 
gruntami należy w większym stopniu 
uwzględniać zrównoważony rozwój.

22. Degradacja, rozdrobnienie i 
gospodarowanie gruntami w UE sprzeczne
z zasadą zrównoważonego rozwoju 
zagrażają świadczeniu kilku ważnych 
usług ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej oraz zwiększają wrażliwość 
Europy na zmianę klimatu i klęski 
żywiołowe. Prowadzą również do 
degradacji gleby. Ponad 25 % terytorium 
UE jest dotknięte erozją gleby 
spowodowaną przez wodę, co zagraża 
funkcjom gleby i wpływa na jakość 
słodkiej wody. Uporczywymi problemami 
są również zanieczyszczenie i zasklepianie 
gleby. Sądzi się, że w całej UE istnieje 
ponad pół miliona zanieczyszczonych 
obszarów. Dopóki nie zostaną one 
zidentyfikowane i ocenione, stanowią 
potencjalnie poważne zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia. Co roku ponad 
1 000 km² gruntów przeznaczanych jest na 
takie cele, jak: mieszkalnictwo, przemysł, 
transport lub rekreacja. Odwrócenie tych 
długotrwałych zmian jest trudne lub 
kosztowne i prawie zawsze wymaga 
kompromisów pomiędzy różnymi 
potrzebami społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi. W decyzjach państw 
członkowskich w zakresie gospodarowania 
gruntami należy w większym stopniu 
uwzględniać zrównoważony rozwój.

Aby rozwiązać poważny problem 
zasklepiania gleby, należy zachęcać 
państwa członkowskie UE do podjęcia 
działań na rzecz ograniczenia zużycia 
gruntów oraz utrzymania wykorzystania 
gruntów rolnych do produkcji żywności i 
paszy oraz surowców odnawialnych.
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Poprawka 174
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania 
gruntami będą podejmowane z 
odpowiednim uwzględnieniem wpływu 
środowiskowego, a także społecznego i 
gospodarczego. W dokumencie końcowym 
konferencji Rio+20 wezwano do 
zapewnienia „warunków światowych 
neutralnych pod względem degradacji 
gleby”. UE i państwa członkowskie 
powinny zastanowić się nad najlepszym 
sposobem zrealizowania tego 
zobowiązania w ramach swoich 
odpowiednich kompetencji, a także nad 
rozwiązaniem kwestii jakości gleby w 
ramach obowiązujących ram prawnych1.
W odniesieniu do zrównoważonego 
gospodarowania gruntami i glebą 
określone zostaną również cele.

skreślony

__________________
2 COM(2006) 232 (Dz.U. C 332 z 
30.12.2006) w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy ustanawiającej 
ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej 
dyrektywę 2004/35/WE.
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Uzasadnienie

Ochrona gleb może być realizowana w sposób bardziej precyzyjny, efektywny i 
niebiurokratyczny na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym, aniżeli na poziomie 
wspólnotowym. Nie dałoby się pogodzić prawnie wiążącego rozporządzenia europejskiego z 
zasadą pomocniczości.

Poprawka 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący decyzji 
Załącznik 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”. UE i 
państwa członkowskie powinny 
zastanowić się nad najlepszym sposobem 
zrealizowania tego zobowiązania w 
ramach swoich odpowiednich 
kompetencji, a także nad rozwiązaniem 
kwestii jakości gleby w ramach
obowiązujących ram prawnych1. W 
odniesieniu do zrównoważonego 
gospodarowania gruntami i glebą 
określone zostaną również cele.

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, na szczeblu krajowym podjęte 
zostaną działania mające na celu 
zagwarantowanie, że na wszystkich 
właściwych szczeblach decyzje odnoszące 
się do gospodarowania gruntami będą 
podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”.
Zobowiązanie to można by najlepiej 
zrealizować w ramach państw 
członkowskich UE.

Kwestie jakości gleby najlepiej jest
rozwiązać zgodnie z zasadą pomocniczości
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w ramach obowiązujących ram prawnych 
na szczeblu państw członkowskich UE. W 
odniesieniu do zrównoważonego 
gospodarowania gruntami i glebą 
określone zostaną również cele.

Or. de

Poprawka 176
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”. UE i państwa 
członkowskie powinny zastanowić się nad 
najlepszym sposobem zrealizowania tego 
zobowiązania w ramach swoich 
odpowiednich kompetencji, a także nad
rozwiązaniem kwestii jakości gleby w 
ramach obowiązujących ram prawnych1.
W odniesieniu do zrównoważonego 
gospodarowania gruntami i glebą 
określone zostaną również cele.

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”. UE i państwa 
członkowskie powinny zastanowić się nad 
najlepszym sposobem zrealizowania tego 
zobowiązania w ramach swoich 
odpowiednich kompetencji.
Zrównoważone gospodarowanie gruntami 
i glebą musi być nieodłącznym elementem 
kompleksowego i wiążącego programu 
europejskiego, w celu ochrony i 
zrównoważonego użytkowania gleb. Z 
uwagi na fakt, że ochrona gleb, 
środowiska i klimatu jest nierozerwalnie 
ze sobą związana, uchwała 
rozporządzenia, które obowiązywałoby w 
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całej Europie, jest podstawą do 
zrealizowania europejskich celów 
klimatycznych, utrzymania różnorodności 
biologicznej i zapewnienia wydajności 
sektora rolniczego.

Or. de

Poprawka177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”. UE i państwa 
członkowskie powinny zastanowić się nad 
najlepszym sposobem zrealizowania tego 
zobowiązania w ramach swoich 
odpowiednich kompetencji, a także nad
rozwiązaniem kwestii jakości gleby w 
ramach obowiązujących ram prawnych. W 
odniesieniu do zrównoważonego 
gospodarowania gruntami i glebą 
określone zostaną również cele.

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”. UE i państwa 
członkowskie powinny podjąć środki w 
celu rozwiązania kwestii jakości gleby w 
ramach obowiązujących ram prawnych. W 
odniesieniu do zrównoważonego 
gospodarowania gruntami i glebą 
określone zostaną również cele.

Or. es

Poprawka 178
Margrete Auken, Jo Leinen
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”. UE i państwa 
członkowskie powinny zastanowić się nad 
najlepszym sposobem zrealizowania tego 
zobowiązania w ramach swoich 
odpowiednich kompetencji, a także nad 
rozwiązaniem kwestii jakości gleby w 
ramach obowiązujących ram prawnych. W 
odniesieniu do zrównoważonego 
gospodarowania gruntami i glebą 
określone zostaną również cele.

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20, uznającym gospodarcze oraz 
społeczne znaczenie dobrego 
gospodarowania gruntami, wezwano do 
zapewnienia „warunków światowych
neutralnych pod względem degradacji 
gleby”. UE i państwa członkowskie 
powinny zapewnić zrealizowanie tego 
zobowiązania w ramach swoich 
odpowiednich kompetencji, a także 
rozwiązanie kwestii jakości gleby w 
ramach obowiązujących ram prawnych, 
przychylając się do wniosku Komisji 
dotyczącego dyrektywy ustanawiającej 
ramy dla ochrony gleby. W odniesieniu do 
zrównoważonego gospodarowania 
gruntami i glebą określone zostaną również 
cele.

Or. en

Poprawka 179
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
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w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”. UE i państwa 
członkowskie powinny zastanowić się nad 
najlepszym sposobem zrealizowania tego 
zobowiązania w ramach swoich 
odpowiednich kompetencji, a także nad 
rozwiązaniem kwestii jakości gleby w 
ramach obowiązujących ram prawnych. W 
odniesieniu do zrównoważonego 
gospodarowania gruntami i glebą 
określone zostaną również cele.

w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”. UE i państwa 
członkowskie powinny zastanowić się nad 
najlepszym sposobem zrealizowania tego 
zobowiązania w ramach swoich 
odpowiednich kompetencji, a także nad 
rozwiązaniem kwestii jakości gleby w 
ramach wiążących ram prawnych. W 
odniesieniu do zrównoważonego 
gospodarowania gruntami i glebą 
określone zostaną również cele.

__________________

COM(2006) 232 (Dz.U. C 332 z 
30.12.2006) w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy ustanawiającej 
ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej 
dyrektywę 2004/35/WE.

Or. de

Poprawka 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
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będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”. UE i państwa 
członkowskie powinny zastanowić się nad 
najlepszym sposobem zrealizowania tego 
zobowiązania w ramach swoich 
odpowiednich kompetencji, a także nad 
rozwiązaniem kwestii jakości gleby w 
ramach obowiązujących ram prawnych. W 
odniesieniu do zrównoważonego 
gospodarowania gruntami i glebą 
określone zostaną również cele.

będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20, uznającym gospodarcze oraz 
społeczne znaczenie dobrego 
gospodarowania gruntami, wezwano do 
zapewnienia „warunków światowych 
neutralnych pod względem degradacji 
gleby”. UE i państwa członkowskie 
powinny zastanowić się nad najlepszym 
sposobem zrealizowania tego
zobowiązania w ramach swoich 
odpowiednich kompetencji, a także nad 
sposobem rozwiązania kwestii jakości 
gleby przy wykorzystaniu podejścia 
opartego na analizie ryzyka w ramach 
obowiązujących ram prawnych, w oparciu 
o stosowne aspekty wniosku Komisji 
dotyczącego dyrektywy ustanawiającej 
ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej 
dyrektywę 2004/35/WE. W odniesieniu do 
zrównoważonego gospodarowania 
gruntami i glebą określone powinny zostać
również cele.

Or. en

Poprawka 181
Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na 
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
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dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”. UE i państwa 
członkowskie powinny zastanowić się nad 
najlepszym sposobem zrealizowania tego 
zobowiązania w ramach swoich 
odpowiednich kompetencji, a także nad 
rozwiązaniem kwestii jakości gleby w 
ramach obowiązujących ram prawnych.
W odniesieniu do zrównoważonego 
gospodarowania gruntami i glebą 
określone zostaną również cele.

dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”. UE i państwa 
członkowskie powinny zastanowić się nad 
najlepszym sposobem zrealizowania tego 
zobowiązania w ramach swoich 
odpowiednich kompetencji, a także nad 
rozwiązaniem kwestii jakości gleby.
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Poprawka 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 23 – przypis 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

42. COM(2006) 232 (Dz.U. C 332 z 
30.12.2006) w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy ustanawiającej 
ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej 
dyrektywę 2004/35/WE.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ochrona gleb może być realizowana w sposób bardziej precyzyjny, efektywny i 
niebiurokratyczny na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym, aniżeli na poziomie 
wspólnotowym. Nie dałoby się pogodzić prawnie wiążącego rozporządzenia europejskiego z 
zasadą pomocniczości.


