
AM\931429PL.doc PE508.029v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2012/0337(COD)

27.3.2013

POPRAWKI
405 - 503

Projekt sprawozdania
Gaston Franco
(PE506.123v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r.
„Dobrze żyć w granicach naszej planety”

Wniosek dotyczący decyzji
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))



PE508.029v01-00 2/66 AM\931429PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\931429PL.doc 3/66 PE508.029v01-00

PL

Poprawka 405
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

71. Aby udoskonalić podstawę dowodową 
polityki ochrony środowiska, program ma
zagwarantować, że do 2020 r.:

71. Aby udoskonalić podstawę dowodową 
polityki ochrony środowiska, program 
powinien zagwarantować, że do 2020 r.:

Or. it

Poprawka 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

71. Aby udoskonalić podstawę dowodową 
polityki ochrony środowiska, program ma 
zagwarantować, że do 2020 r.:

71. Aby udoskonalić znajomość i podstawę 
dowodową polityki ochrony środowiska, 
program ma zagwarantować, że do 2020 r.:

Or. en

Poprawka 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) decydenci i przedsiębiorstwa będą 
dysponować lepszą podstawą do 
opracowywania i wdrażania polityk w 
dziedzinie środowiska i klimatu, w tym 
mierzenia kosztów i korzyści,

(a) decydenci i przedsiębiorstwa będą 
dysponować lepszą podstawą do 
opracowywania i wdrażania polityk w 
dziedzinie środowiska i klimatu, w tym 
mierzenia kosztów i korzyści działań lub 
ich braku,
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Or. en

Uzasadnienie

Wersja alternatywna wspólnej poprawki złożonej przez sprawozdawcę. Uspójnienie 
sformułowania dotyczącego kosztów i korzyści działań i ich braku, występującego w całym 
tekście.

Poprawka 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) zwiększona zostanie część funduszy 
UE przeznaczonych na badania, 
wydatkowana na ocenę zagrożeń 
związanych z nowymi produktami, 
procesami i technologiami.

Or. en

Poprawka 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) koordynacji i ukierunkowania 
wysiłków badawczych na szczeblu UE i 
państw członkowskich na wypełnienie 
kluczowych luk w wiedzy w zakresie 
środowiska, w tym zagrożeń związanych z 
punktami krytycznymi dla środowiska,

(a) koordynacji i ukierunkowania 
wysiłków badawczych na szczeblu UE i 
państw członkowskich na wypełnienie 
kluczowych luk w wiedzy w zakresie 
środowiska, w tym zagrożeń związanych z 
punktami krytycznymi dla środowiska, jak 
podkreśla to koncepcja „poziomów 
krytycznych dla planety”,

Or. en
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Poprawka 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) koordynacji i ukierunkowania 
wysiłków badawczych na szczeblu UE i 
państw członkowskich na wypełnienie 
kluczowych luk w wiedzy w zakresie 
środowiska, w tym zagrożeń związanych z 
punktami krytycznymi dla środowiska,

(a) koordynacji, propagowania i 
ukierunkowania wysiłków badawczych na 
szczeblu UE i państw członkowskich na 
wypełnienie kluczowych luk w wiedzy w 
zakresie środowiska, w tym zagrożeń 
związanych z punktami krytycznymi dla 
środowiska,

Or. en

Poprawka 411
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) koordynacji i ukierunkowania 
wysiłków badawczych na szczeblu UE i 
państw członkowskich na wypełnienie 
kluczowych luk w wiedzy w zakresie 
środowiska, w tym zagrożeń związanych z 
punktami krytycznymi dla środowiska,

(a) koordynacji, propagowania i 
ukierunkowania wysiłków badawczych na 
szczeblu UE i państw członkowskich na 
wypełnienie kluczowych luk w wiedzy w 
zakresie środowiska, w tym zagrożeń 
związanych z punktami krytycznymi dla 
środowiska,

Or. en

Poprawka 412
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit drugi – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) koordynacji i ukierunkowania 
wysiłków badawczych na szczeblu UE i 
państw członkowskich na wypełnienie 
kluczowych luk w wiedzy w zakresie 
środowiska, w tym zagrożeń związanych z 
punktami krytycznymi dla środowiska,

(a) unikania cięć budżetowych 
w dziedzinie badań, a jednocześnie 
zwiększenia, koordynacji i ukierunkowania 
wysiłków badawczych na szczeblu UE 
i państw członkowskich na wypełnienie 
kluczowych luk w wiedzy w zakresie 
środowiska, w tym zagrożeń związanych 
z punktami krytycznymi dla środowiska,

Or. es

Poprawka 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przyjęcia systematycznego podejścia do 
zarządzania ryzykiem,

(b) przyjęcia systematycznego i 
zintegrowanego podejścia do zarządzania 
ryzykiem w oparciu o zasadę ostrożności i 
działania zapobiegawcze, zasadę 
„zanieczyszczający płaci”, zasadę 
usuwania zanieczyszczenia u źródła, a 
także zasadę proporcjonalności,

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie identyczne ze wspólnymi poprawkami złożonymi przez sprawozdawcę.

Poprawka 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit drugi – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przyjęcia systematycznego podejścia do 
zarządzania ryzykiem,

(b) przyjęcia systematycznego i 
zintegrowanego podejścia do zarządzania 
ryzykiem,

Or. en

Poprawka 415
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przyjęcia systematycznego podejścia do 
zarządzania ryzykiem,

(b) przyjęcia systematycznego i 
zintegrowanego podejścia do zarządzania 
ryzykiem,

Or. en

Poprawka 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) uproszczenia, usprawnienia i 
modernizacji metod zbierania danych 
dotyczących środowiska i zmiany klimatu, 
zarządzania tymi danymi i dzielenia się 
nimi.

(c) uproszczenia, usprawnienia i 
modernizacji metod zbierania danych 
dotyczących środowiska i zmiany klimatu, 
zarządzania tymi danymi i dzielenia się 
nimi na każdym etapie polityki UE w 
dziedzinie środowiska i klimatu.

Or. en

Poprawka 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) uproszczenia, usprawnienia i 
modernizacji metod zbierania danych 
dotyczących środowiska i zmiany klimatu, 
zarządzania tymi danymi i dzielenia się 
nimi.

(c) uproszczenia, usprawnienia i 
modernizacji metod zbierania danych 
dotyczących środowiska i zmiany klimatu, 
zarządzania tymi danymi i dzielenia się 
nimi łącznie z opracowaniem i 
wdrożeniem europejskiego wspólnego 
systemu informacji o środowisku.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z sugestią sprawozdawcy w jego wspólnych poprawkach.

Poprawka 418
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) uproszczenia, usprawnienia i 
modernizacji metod zbierania danych 
dotyczących środowiska i zmiany klimatu, 
zarządzania tymi danymi i dzielenia się 
nimi.

(c) uproszczenia, usprawnienia i 
modernizacji metod zbierania danych 
dotyczących środowiska i zmiany klimatu, 
zarządzania tymi danymi i dzielenia się 
nimi na każdym etapie polityki UE w 
dziedzinie środowiska i klimatu.

Or. en

Poprawka 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit drugi – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) dokonania kompleksowej oceny 
dostępności zrównoważonego 
zaopatrzenia w biomasę, a także 
wzajemnie sprzecznych zastosowań i 
potrzeb.

Or. en

Poprawka 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 71 – akapit drugi – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) opracowania kompleksowej bazy 
wiedzy dotyczącej ekspozycji na działanie 
czynników chemicznych oraz toksyczności 
w celu wspierania strategii na rzecz 
nietoksycznego środowiska.

Or. en

(Powiązane z poprawką tych samych autorów do pkt 52 akapit drugi lit. d))

Uzasadnienie

Konieczność opracowania kompleksowej bazy wiedzy dotyczącej ekspozycji na działanie 
czynników chemicznych oraz toksyczności w celu wspierania strategii na rzecz nietoksycznego 
środowiska powinna zostać dodana do wymogów dotyczących ulepszenia podstawy 
dowodowej polityki ochrony środowiska.

Poprawka 421
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 72
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

72. Starania w kierunku osiągnięcia 
wymienionych powyżej celów będą 
wymagały odpowiednich inwestycji ze 
źródeł publicznych i prywatnych. 
Jednocześnie, podczas gdy wiele państw 
zmaga się z kryzysem gospodarczym i 
finansowym, konieczność dokonania 
reform gospodarczych i redukcji długu 
publicznego daje nową szansę szybkiego 
przejścia na bardziej zasobooszczędną, 
niskoemisyjną gospodarkę.

skreślony

Or. pt

Poprawka 422
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 72

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

72. Starania w kierunku osiągnięcia 
wymienionych powyżej celów będą 
wymagały odpowiednich inwestycji ze 
źródeł publicznych i prywatnych.
Jednocześnie, podczas gdy wiele państw 
zmaga się z kryzysem gospodarczym i 
finansowym, konieczność dokonania 
reform gospodarczych i redukcji długu 
publicznego daje nową szansę szybkiego 
przejścia na bardziej zasobooszczędną, 
niskoemisyjną gospodarkę.

72. Starania w kierunku osiągnięcia 
wymienionych powyżej celów będą 
wymagały odpowiednich inwestycji ze 
źródeł publicznych i prywatnych.
Jednocześnie należy podkreślić, że podczas 
gdy wiele państw zmaga się z kryzysem 
gospodarczym i finansowym, przejście na 
bardziej zasobooszczędną, niskoemisyjną 
gospodarkę może stanowić jedną z 
możliwości w ramach koniecznych do 
przeprowadzenia reform na rzecz 
przywrócenia wzrostu gospodarczego, a co 
za tym idzie, zmniejszenia długu 
publicznego.

Or. it

Poprawka 423
João Ferreira, Sabine Wils
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

73. Przyciąganie inwestycji w niektórych 
obszarach jest obecnie trudne z powodu 
braku sygnałów cenowych z rynku lub 
ponieważ sygnały te są zniekształcone na 
skutek nieuwzględnienia w odpowiedni 
sposób kosztów dla środowiska lub 
dotowania działalności szkodliwej dla 
środowiska ze środków publicznych.

73. Realizacja polityki w zakresie
środowiska wymaga środków publicznych
i zwiększenia liczby miejsc pracy 
oferujących odpowiednie kariery 
zawodowe w krajowej, regionalnej i 
lokalnej administracji publicznej, co w 
chwili obecnej uniemożliwiają 
„oszczędnościowe” strategie polityczne i 
ograniczanie wydatków publicznych 
narzucone niektórym państwom 
członkowskim; UE będzie musiała 
dokonać przeglądu tych strategii 
politycznych, aby umożliwić realizację 
celów związanych ze środowiskiem;

Or. pt

Poprawka 424
João Ferreira, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 
kwestiach zewnętrznych efektów 
środowiskowych i wysyłania do sektora 
prywatnego odpowiednich sygnałów
rynkowych, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
społecznych. Będzie to obejmować 
bardziej systematyczne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” poprzez 
wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji i przesuwanie opodatkowania z 
pracy na zanieczyszczenie. W miarę 
rosnących niedoborów zasobów 

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby wynieść statut środowiska 
naturalnego i wspólnoty ponad prywatne 
gromadzenie kapitału jako gwarancję 
równości i sprawiedliwości społecznej, 
kładąc zasady demokracji gospodarczej 
ponad prawa rynku, a także będą musiały
stworzyć warunki dla zapewnienia 
adekwatnego postępowania w kwestiach 
zewnętrznych efektów środowiskowych i 
wysyłania do sektora prywatnego 
odpowiednich sygnałów uregulowanego 
rynku, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
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naturalnych renta ekonomiczna i zyski 
związane z ich posiadaniem lub 
wyłącznym użytkowaniem mogą 
wzrosnąć. Interwencje publiczne mające 
na celu dopilnowanie, aby te renty
ekonomiczne nie były zbyt duże oraz aby 
uwzględniane były zewnętrzne efekty 
środowiskowe będą prowadzić do bardziej 
efektywnego wykorzystania tych zasobów i 
przyczynią się do uniknięcia zakłóceń 
rynkowych, jak również przyniosą 
dochody publiczne. Priorytety w zakresie 
środowiska i klimatu będą realizowane w 
ramach europejskiego semestru tam, gdzie 
odnoszą się do perspektyw
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
poszczególnych państw członkowskich, do 
których skierowane są indywidualne dla 
danego państwa zalecenia. Należy szerzej 
wykorzystywać na szczeblu unijnym i 
krajowym inne instrumenty rynkowe, takie 
jak płatności za usługi ekosystemowe, aby 
stworzyć zachęty dla zaangażowania 
sektora prywatnego i zrównoważonego 
zarządzania kapitałem naturalnym.

społecznych. W miarę rosnących 
niedoborów zasobów naturalnych coraz 
ważniejsze staje się, aby ich posiadanie 
leżało w gestii publicznej lub by stopniowo 
stawało się publiczne dla zapewnienia 
powszechnego i przyjaznego dla 
środowiska dostępu do zasobów, co 
charakteryzuje usługi publiczne wysokiej 
jakości. Interwencje publiczne zapobiegną 
sytuacji, w której renty z tych usług byłyby
zbyt duże, zapewniając jednak efektywne i 
dostępne dla wszystkich wykorzystanie 
omawianych zasobów. Priorytety w 
zakresie środowiska i klimatu będą 
realizowane w ramach niezbędnego
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
poszczególnych państw członkowskich, do 
których skierowane są indywidualne dla 
danego państwa zalecenia. Należy szerzej 
wykorzystywać na szczeblu unijnym i 
krajowym inne instrumenty regulacji 
rynku, aby stworzyć zachęty dla 
zaangażowania sektora publicznego i dla
zrównoważonego zarządzania zasobami 
naturalnymi.

Or. pt

Poprawka 425
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 
kwestiach zewnętrznych efektów 
środowiskowych i wysyłania do sektora 
prywatnego odpowiednich sygnałów 
rynkowych, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
społecznych. Będzie to obejmować 
bardziej systematyczne stosowanie zasady

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 
kwestiach zewnętrznych efektów 
środowiskowych i wysyłania do sektora 
prywatnego odpowiednich sygnałów 
rynkowych, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
społecznych. Będzie to obejmować 
bardziej systematyczne stosowanie zasady
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„zanieczyszczający płaci” poprzez 
wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji i przesuwanie opodatkowania z 
pracy na zanieczyszczenie. W miarę 
rosnących niedoborów zasobów 
naturalnych renta ekonomiczna i zyski 
związane z ich posiadaniem lub 
wyłącznym użytkowaniem mogą 
wzrosnąć. Interwencje publiczne mające na 
celu dopilnowanie, aby te renty 
ekonomiczne nie były zbyt duże oraz aby 
uwzględniane były zewnętrzne efekty 
środowiskowe będą prowadzić do bardziej 
efektywnego wykorzystania tych zasobów 
i przyczynią się do uniknięcia zakłóceń 
rynkowych, jak również przyniosą 
dochody publiczne. Priorytety w zakresie 
środowiska i klimatu będą realizowane w 
ramach europejskiego semestru tam, gdzie 
odnoszą się do perspektyw 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
poszczególnych państw członkowskich, do 
których skierowane są indywidualne dla 
danego państwa zalecenia. Należy szerzej 
wykorzystywać na szczeblu unijnym i 
krajowym inne instrumenty rynkowe, 
takie jak płatności za usługi 
ekosystemowe, aby stworzyć zachęty dla 
zaangażowania sektora prywatnego i 
zrównoważonego zarządzania kapitałem 
naturalnym.

„zanieczyszczający płaci” poprzez
stopniowe wycofywanie szkodliwych dla 
środowiska dotacji. W miarę rosnących 
niedoborów zasobów naturalnych renta 
ekonomiczna i zyski związane z ich 
posiadaniem lub wyłącznym 
użytkowaniem mogą wzrosnąć.
Interwencje publiczne mające na celu 
dopilnowanie, aby te renty ekonomiczne
nie były zbyt duże oraz aby uwzględniane 
były zewnętrzne efekty środowiskowe 
będą prowadzić do bardziej efektywnego 
wykorzystania tych zasobów i przyczynią 
się do uniknięcia zakłóceń rynkowych, jak 
również przyniosą dochody publiczne.
Priorytety w zakresie środowiska i klimatu 
będą realizowane w ramach europejskiego 
semestru tam, gdzie odnoszą się do 
perspektyw zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego poszczególnych państw 
członkowskich, do których skierowane są 
indywidualne dla danego państwa 
zalecenia. Należy stymulować 
zaangażowanie sektora prywatnego i 
zrównoważone zarządzanie kapitałem 
naturalnym na szczeblu unijnym i 
krajowym.

Or. it

Poprawka 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 
kwestiach zewnętrznych efektów 

74. Unia i państwa członkowskie powinny 
rozważyć stworzenie odpowiednich 
warunków umożliwiających adekwatne 
postępowanie w kwestiach zewnętrznych 
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środowiskowych i wysyłania do sektora 
prywatnego odpowiednich sygnałów 
rynkowych, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
społecznych. Będzie to obejmować 
bardziej systematyczne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” poprzez 
wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji i przesuwanie opodatkowania z 
pracy na zanieczyszczenie. W miarę 
rosnących niedoborów zasobów 
naturalnych renta ekonomiczna i zyski 
związane z ich posiadaniem lub 
wyłącznym użytkowaniem mogą 
wzrosnąć. Interwencje publiczne mające na 
celu dopilnowanie, aby te renty 
ekonomiczne nie były zbyt duże oraz aby 
uwzględniane były zewnętrzne efekty 
środowiskowe będą prowadzić do bardziej 
efektywnego wykorzystania tych zasobów 
i przyczynią się do uniknięcia zakłóceń 
rynkowych, jak również przyniosą 
dochody publiczne. Priorytety w zakresie 
środowiska i klimatu będą realizowane w 
ramach europejskiego semestru tam, gdzie 
odnoszą się do perspektyw 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
poszczególnych państw członkowskich, do 
których skierowane są indywidualne dla 
danego państwa zalecenia. Należy szerzej 
wykorzystywać na szczeblu unijnym i 
krajowym inne instrumenty rynkowe, takie 
jak płatności za usługi ekosystemowe, aby 
stworzyć zachęty dla zaangażowania 
sektora prywatnego i zrównoważonego 
zarządzania kapitałem naturalnym.

efektów środowiskowych i wysyłanie do 
sektora prywatnego odpowiednich 
sygnałów rynkowych, przy należytym 
uwzględnieniu wszelkich niekorzystnych 
skutków gospodarczych i społecznych. 
Może to obejmować bardziej 
systematyczne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” poprzez 
wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji i przesuwanie opodatkowania z 
pracy na zanieczyszczenie. W miarę 
rosnących niedoborów zasobów 
naturalnych renta ekonomiczna i zyski 
związane z ich posiadaniem lub 
wyłącznym użytkowaniem mogą 
wzrosnąć. Interwencje publiczne mające na 
celu dopilnowanie, aby te renty 
ekonomiczne nie były zbyt duże oraz aby 
uwzględniane były zewnętrzne efekty 
środowiskowe będą prowadzić do bardziej 
efektywnego wykorzystania tych zasobów 
i przyczynią się do uniknięcia zakłóceń 
rynkowych, jak również przyniosą 
dochody publiczne. Priorytety w zakresie 
środowiska i klimatu będą realizowane w 
ramach europejskiego semestru tam, gdzie 
odnoszą się do perspektyw 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
poszczególnych państw członkowskich, do 
których skierowane są indywidualne dla 
danego państwa zalecenia. Należy szerzej 
wykorzystywać na szczeblu unijnym i 
krajowym inne instrumenty rynkowe, takie 
jak płatności za usługi ekosystemowe, aby 
stworzyć zachęty dla zaangażowania 
sektora prywatnego i zrównoważonego 
zarządzania kapitałem naturalnym.

Or. en

Poprawka 427
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 74
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 
kwestiach zewnętrznych efektów 
środowiskowych i wysyłania do sektora 
prywatnego odpowiednich sygnałów 
rynkowych, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
społecznych. Będzie to obejmować 
bardziej systematyczne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” poprzez 
wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji i przesuwanie opodatkowania z 
pracy na zanieczyszczenie. W miarę 
rosnących niedoborów zasobów 
naturalnych renta ekonomiczna i zyski 
związane z ich posiadaniem lub 
wyłącznym użytkowaniem mogą 
wzrosnąć. Interwencje publiczne mające na 
celu dopilnowanie, aby te renty 
ekonomiczne nie były zbyt duże oraz aby
uwzględniane były zewnętrzne efekty 
środowiskowe będą prowadzić do bardziej 
efektywnego wykorzystania tych zasobów 
i przyczynią się do uniknięcia zakłóceń 
rynkowych, jak również przyniosą 
dochody publiczne. Priorytety w zakresie 
środowiska i klimatu będą realizowane w 
ramach europejskiego semestru tam, gdzie 
odnoszą się do perspektyw 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
poszczególnych państw członkowskich, do 
których skierowane są indywidualne dla 
danego państwa zalecenia. Należy szerzej 
wykorzystywać na szczeblu unijnym i 
krajowym inne instrumenty rynkowe, takie 
jak płatności za usługi ekosystemowe, aby 
stworzyć zachęty dla zaangażowania 
sektora prywatnego i zrównoważonego 
zarządzania kapitałem naturalnym.

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 
kwestiach zewnętrznych efektów 
środowiskowych i wysyłania do sektora 
prywatnego odpowiednich sygnałów 
rynkowych, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
społecznych. Będzie to obejmować 
bardziej systematyczne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” poprzez 
wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji i przesuwanie opodatkowania z 
pracy na zanieczyszczenie. W miarę 
rosnących niedoborów zasobów 
naturalnych renta ekonomiczna i zyski 
związane z ich posiadaniem lub 
wyłącznym użytkowaniem mogą 
wzrosnąć. Interwencje publiczne mające na 
celu dopilnowanie, aby uwzględniane były 
zewnętrzne efekty środowiskowe będą
prowadzić do bardziej efektywnego 
wykorzystania tych zasobów i przyczynią 
się do uniknięcia zakłóceń rynkowych, jak 
również przyniosą dochody publiczne. 
Priorytety w zakresie środowiska i klimatu 
będą realizowane w ramach europejskiego 
semestru tam, gdzie odnoszą się do 
perspektyw zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego poszczególnych państw 
członkowskich, do których skierowane są 
indywidualne dla danego państwa 
zalecenia. Należy szerzej wykorzystywać 
na szczeblu unijnym i krajowym inne 
instrumenty rynkowe, takie jak płatności za 
usługi ekosystemowe, aby stworzyć 
zachęty dla zaangażowania sektora 
prywatnego i zrównoważonego 
zarządzania kapitałem naturalnym.

Or. fr
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Poprawka 428
Margrete Auken

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 
kwestiach zewnętrznych efektów 
środowiskowych i wysyłania do sektora 
prywatnego odpowiednich sygnałów 
rynkowych, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
społecznych. Będzie to obejmować 
bardziej systematyczne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” poprzez 
wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji i przesuwanie opodatkowania z 
pracy na zanieczyszczenie. W miarę 
rosnących niedoborów zasobów 
naturalnych renta ekonomiczna i zyski 
związane z ich posiadaniem lub 
wyłącznym użytkowaniem mogą 
wzrosnąć. Interwencje publiczne mające na 
celu dopilnowanie, aby te renty 
ekonomiczne nie były zbyt duże oraz aby 
uwzględniane były zewnętrzne efekty 
środowiskowe będą prowadzić do bardziej 
efektywnego wykorzystania tych zasobów 
i przyczynią się do uniknięcia zakłóceń 
rynkowych, jak również przyniosą 
dochody publiczne. Priorytety w zakresie 
środowiska i klimatu będą realizowane w 
ramach europejskiego semestru tam, gdzie 
odnoszą się do perspektyw 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
poszczególnych państw członkowskich, do 
których skierowane są indywidualne dla 
danego państwa zalecenia. Należy szerzej 
wykorzystywać na szczeblu unijnym i 
krajowym inne instrumenty rynkowe, takie 
jak płatności za usługi ekosystemowe, aby 
stworzyć zachęty dla zaangażowania 
sektora prywatnego i zrównoważonego 
zarządzania kapitałem naturalnym.

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 
kwestiach zewnętrznych efektów 
środowiskowych i wysyłania do sektora 
prywatnego odpowiednich sygnałów 
rynkowych, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
społecznych. Będzie to obejmować 
bardziej systematyczne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” poprzez 
wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji i przesuwanie opodatkowania z 
pracy na zanieczyszczenie, a także prace 
prowadzące do zapewnienia wspólnego 
dla całej Unii poziomu opodatkowania na 
rzecz środowiska. W miarę rosnących 
niedoborów zasobów naturalnych renta 
ekonomiczna i zyski związane z ich 
posiadaniem lub wyłącznym 
użytkowaniem mogą wzrosnąć. 
Interwencje publiczne mające na celu 
dopilnowanie, aby te renty ekonomiczne 
nie były zbyt duże oraz aby uwzględniane 
były zewnętrzne efekty środowiskowe 
będą prowadzić do bardziej efektywnego 
wykorzystania tych zasobów i przyczynią 
się do uniknięcia zakłóceń rynkowych, jak 
również przyniosą dochody publiczne. 
Priorytety w zakresie środowiska i klimatu 
będą realizowane w ramach europejskiego 
semestru tam, gdzie odnoszą się do 
perspektyw zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego poszczególnych państw 
członkowskich, do których skierowane są 
indywidualne dla danego państwa 
zalecenia. Należy szerzej wykorzystywać 
na szczeblu unijnym i krajowym inne 
instrumenty rynkowe, takie jak płatności za 
usługi ekosystemowe, aby stworzyć 
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zachęty dla zaangażowania sektora 
prywatnego i zrównoważonego 
zarządzania kapitałem naturalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ograniczyć szkodliwe dla środowiska zachowania i zapewnić jednakowe warunki dla 
przedsiębiorstw, należy wprowadzić wspólny poziom opodatkowania na rzecz środowiska.

Poprawka 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 
kwestiach zewnętrznych efektów 
środowiskowych i wysyłania do sektora 
prywatnego odpowiednich sygnałów 
rynkowych, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
społecznych. Będzie to obejmować 
bardziej systematyczne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” poprzez 
wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji i przesuwanie opodatkowania z 
pracy na zanieczyszczenie. W miarę 
rosnących niedoborów zasobów 
naturalnych renta ekonomiczna i zyski 
związane z ich posiadaniem lub 
wyłącznym użytkowaniem mogą 
wzrosnąć. Interwencje publiczne mające na 
celu dopilnowanie, aby te renty 
ekonomiczne nie były zbyt duże oraz aby 
uwzględniane były zewnętrzne efekty 
środowiskowe będą prowadzić do bardziej 
efektywnego wykorzystania tych zasobów 
i przyczynią się do uniknięcia zakłóceń 
rynkowych, jak również przyniosą 
dochody publiczne. Priorytety w zakresie 

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 
kwestiach zewnętrznych efektów 
środowiskowych i wysyłania do sektora 
prywatnego odpowiednich sygnałów 
rynkowych, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
społecznych. Będzie to obejmować 
bardziej systematyczne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” poprzez 
wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji i przesuwanie opodatkowania z 
pracy na zanieczyszczenie oraz zużywanie 
zasobów. W miarę rosnących niedoborów 
zasobów naturalnych renta ekonomiczna i 
zyski związane z ich posiadaniem lub 
wyłącznym użytkowaniem mogą 
wzrosnąć. Interwencje publiczne mające na 
celu dopilnowanie, aby te renty 
ekonomiczne nie były zbyt duże oraz aby 
uwzględniane były zewnętrzne efekty 
środowiskowe będą prowadzić do bardziej 
efektywnego wykorzystania tych zasobów 
i przyczynią się do uniknięcia zakłóceń 
rynkowych, jak również przyniosą 
dochody publiczne. Priorytety w zakresie 
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środowiska i klimatu będą realizowane w 
ramach europejskiego semestru tam, gdzie 
odnoszą się do perspektyw 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
poszczególnych państw członkowskich, do 
których skierowane są indywidualne dla 
danego państwa zalecenia. Należy szerzej 
wykorzystywać na szczeblu unijnym i 
krajowym inne instrumenty rynkowe, takie 
jak płatności za usługi ekosystemowe, aby 
stworzyć zachęty dla zaangażowania 
sektora prywatnego i zrównoważonego 
zarządzania kapitałem naturalnym.

środowiska i klimatu będą realizowane w 
ramach europejskiego semestru poprzez 
wprowadzenie wiodących wskaźników 
tam, gdzie odnoszą się do perspektyw 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
poszczególnych państw członkowskich, do 
których skierowane są indywidualne dla 
danego państwa zalecenia. Należy szerzej 
wykorzystywać na szczeblu unijnym i 
krajowym inne instrumenty rynkowe, takie 
jak płatności za usługi ekosystemowe, aby 
stworzyć zachęty dla zaangażowania 
sektora prywatnego i zrównoważonego 
zarządzania kapitałem naturalnym.

Or. en

Poprawka 430
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 
kwestiach zewnętrznych efektów 
środowiskowych i wysyłania do sektora 
prywatnego odpowiednich sygnałów 
rynkowych, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
społecznych. Będzie to obejmować 
bardziej systematyczne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” poprzez 
wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji i przesuwanie opodatkowania z 
pracy na zanieczyszczenie. W miarę 
rosnących niedoborów zasobów 
naturalnych renta ekonomiczna i zyski 
związane z ich posiadaniem lub 
wyłącznym użytkowaniem mogą 
wzrosnąć. Interwencje publiczne mające na 
celu dopilnowanie, aby te renty 
ekonomiczne nie były zbyt duże oraz aby 

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 
kwestiach zewnętrznych efektów 
środowiskowych i wysyłania do sektora 
prywatnego odpowiednich sygnałów 
rynkowych, przy należytym uwzględnieniu 
wszelkich niekorzystnych skutków 
społecznych. Będzie to obejmować 
bardziej systematyczne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” poprzez 
wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji i przesuwanie opodatkowania z 
pracy na zanieczyszczenie. Takie działanie 
nie może jednak pociągać za sobą 
odpływu miejsc pracy. W miarę rosnących 
niedoborów zasobów naturalnych renta 
ekonomiczna i zyski związane z ich 
posiadaniem lub wyłącznym 
użytkowaniem mogą wzrosnąć. 
Interwencje publiczne mające na celu 
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uwzględniane były zewnętrzne efekty 
środowiskowe będą prowadzić do bardziej 
efektywnego wykorzystania tych zasobów 
i przyczynią się do uniknięcia zakłóceń 
rynkowych, jak również przyniosą 
dochody publiczne. Priorytety w zakresie 
środowiska i klimatu będą realizowane w 
ramach europejskiego semestru tam, gdzie 
odnoszą się do perspektyw 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
poszczególnych państw członkowskich, do 
których skierowane są indywidualne dla 
danego państwa zalecenia. Należy szerzej 
wykorzystywać na szczeblu unijnym i 
krajowym inne instrumenty rynkowe, takie 
jak płatności za usługi ekosystemowe, aby 
stworzyć zachęty dla zaangażowania 
sektora prywatnego i zrównoważonego 
zarządzania kapitałem naturalnym.

dopilnowanie, aby te renty ekonomiczne 
nie były zbyt duże oraz aby uwzględniane 
były zewnętrzne efekty środowiskowe 
będą prowadzić do bardziej efektywnego 
wykorzystania tych zasobów i przyczynią 
się do uniknięcia zakłóceń rynkowych, jak 
również przyniosą dochody publiczne. 
Priorytety w zakresie środowiska i klimatu 
będą realizowane w ramach europejskiego 
semestru tam, gdzie odnoszą się do 
perspektyw zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego poszczególnych państw 
członkowskich, do których skierowane są 
indywidualne dla danego państwa 
zalecenia. Należy szerzej wykorzystywać 
na szczeblu unijnym i krajowym inne 
instrumenty rynkowe, takie jak płatności za 
usługi ekosystemowe, aby stworzyć 
zachęty dla zaangażowania sektora 
prywatnego i zrównoważonego 
zarządzania kapitałem naturalnym.

Or. de

Uzasadnienie

Wysokie obciążenia podatkowe już teraz prowadzą do odpływu pracodawców. Nie można 
dopuścić to tego, by sytuacja ta zaostrzyła się w wyniku podejmowania działań 
środowiskowych.

Poprawka 431
João Ferreira

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

75. Sektor prywatny należy również 
zachęcać do korzystania z szans 
oferowanych przez nowe ramy finansowe 
UE w celu zwiększenia jego 
zaangażowania w osiąganie celów w 
zakresie ochrony środowiska i klimatu, w 
szczególności w związku z działaniami 
ekoinnowacyjnymi i przyjmowaniem 

75. Sektor prywatny należy również 
zachęcać do korzystania z szans 
oferowanych przez nowe ramy finansowe 
UE w celu zwiększenia jego 
zaangażowania w osiąganie celów w 
zakresie ochrony środowiska i klimatu, w 
szczególności w związku z działaniami 
ekoinnowacyjnymi i przyjmowaniem 
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nowych technologii; szczególną uwagę 
należy przy tym zwrócić na MŚP. 
Inicjatywy publiczno-prywatne na rzecz 
ekoinnowacji należy wspierać w ramach 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego, 
takiego jak partnerstwo innowacyjne w 
zakresie wody. Poprzez nowe ramy dla 
innowacyjnych instrumentów 
finansowania dostęp do inwestycji 
pieniężnych w dziedzinie środowiska – w 
szczególności różnorodności biologicznej i 
zmiany klimatu – dla sektora prywatnego 
powinien być łatwiejszy. Europejskie 
przedsiębiorstwa należy ponadto zachęcać 
do ujawniania informacji o ochronie 
środowiska jako części sprawozdań 
finansowych wykraczającej poza zakres 
wymagany przez istniejące prawodawstwo 
UE.

nowych technologii; szczególną uwagę 
należy przy tym zwrócić na MŚP. 
Inicjatywy publiczno-prywatne na rzecz 
ekoinnowacji należy wspierać w ramach 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego, 
takiego jak partnerstwo innowacyjne w 
zakresie wody. Europejskie 
przedsiębiorstwa należy ponadto zachęcać 
do ujawniania informacji o ochronie 
środowiska jako części sprawozdań 
finansowych wykraczającej poza zakres 
wymagany przez istniejące prawodawstwo 
UE.

Or. pt

Poprawka 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

77. Oprócz takiego włączania do głównego 
nurtu, zawarcie „projektów 
zintegrowanych” w programie LIFE 
umożliwi łączenie i lepsze dopasowanie 
funduszy do priorytetów politycznych w 
sposób bardziej strategiczny i opłacalny w 
celu wsparcia działań związanych z 
ochroną środowiska i klimatem.

77. Oprócz takiego włączania do głównego 
nurtu zawarcie „projektów 
zintegrowanych” w programie LIFE 
umożliwi łączenie i lepsze dopasowanie 
funduszy do priorytetów politycznych w 
sposób bardziej strategiczny i opłacalny w 
celu wsparcia działań związanych z 
ochroną środowiska i klimatem poprzez 
rozwijanie szeregu projektów, w tym 
„projektów zintegrowanych”, pod 
warunkiem że spełnione są szczególne 
warunki związane z przepisami 
dotyczącymi „projektów zintegrowanych”.

Or. en
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Poprawka 433
Margrete Auken

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 77 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

77a. Do 2020 r. powinno się ograniczyć 
finansowanie w ramach funduszy 
spójności i strukturalnych do projektów 
nieprzynoszących szkody środowisku. 
Równocześnie projekty finansowane w 
ramach funduszy spójności i 
strukturalnych, które przynoszą szkodę 
środowisku, muszą zwrócić środki 
przyznane początkowo w ramach 
finansowania UE.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z celem, jakim jest zachowanie, ochrona i poprawa stanu środowiska Unii, żadne 
fundusze UE nie powinny finansowo wspierać projektów sprzecznych z tym celem. Jeżeli 
ocena danego projektu finansowanego ze środków UE wskazuje na degradację środowiska, 
środki muszą być zwrócone Unii.

Poprawka 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 78

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

78. Zwiększony kapitał przekazany 
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu 
(EBI) w ramach Paktu na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia na rok 2012 
stanowi dodatkowe źródło inwestycji.

78. Zwiększony kapitał przekazany 
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu 
(EBI) w ramach Paktu na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia na rok 2012 
stanowi dodatkowe źródło inwestycji, 
które należy spożytkować zgodnie z celami 
UE w dziedzinie środowiska i klimatu.
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Or. en

Poprawka 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

80. Ponadto monitorowanie wydatków 
dotyczących działań na rzecz 
różnorodności biologicznej i klimatu było 
utrudnione. Aby ocenić postępy w 
realizacji tych celów, należy stworzyć 
system monitorowania i sprawozdawczości 
w oparciu o metodologię OECD 
(„wskaźniki z Rio”). Jest to ważne dla 
ogólnych wysiłków UE związanych z 
wielostronnymi porozumieniami w sprawie 
zmiany klimatu i różnorodności 
biologicznej. W tym kontekście UE będzie 
przyczyniać się do realizacji 
międzyrządowych procesów 
uruchomionych w ramach Rio+20, 
mających na celu ocenę potrzeb 
finansowych i zaproponowanie wariantów 
dla strategii finansowania efektywnego, 
zrównoważonego rozwoju.

80. Ponadto monitorowanie wydatków 
dotyczących działań na rzecz 
różnorodności biologicznej i klimatu było 
utrudnione. Aby ocenić postępy w 
realizacji tych celów, należy stworzyć 
system monitorowania i sprawozdawczości 
w oparciu głównie o metodologię OECD 
Jest to ważne dla ogólnych wysiłków UE 
związanych z wielostronnymi 
porozumieniami w sprawie zmiany klimatu 
i różnorodności biologicznej. W tym 
kontekście UE będzie przyczyniać się do 
realizacji międzyrządowych procesów 
uruchomionych w ramach Rio+20, 
mających na celu ocenę potrzeb 
finansowych i zaproponowanie wariantów 
dla strategii finansowania efektywnego, 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 82 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

82. W celu zabezpieczenia inwestycji na 
rzecz polityki ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianie klimatu oraz 
urealnienia cen program ma 

82. W celu zabezpieczenia inwestycji na 
rzecz polityki ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianie klimatu program 
ma zagwarantować, że do 2020 r.:
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zagwarantować, że do 2020 r.:

Or. en

Poprawka 437
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 82 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

82. W celu zabezpieczenia inwestycji na 
rzecz polityki ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianie klimatu oraz 
urealnienia cen program ma
zagwarantować, że do 2020 r.:

82. W celu zabezpieczenia inwestycji na 
rzecz polityki ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianie klimatu oraz 
urealnienia cen program powinien
zagwarantować, że do 2020 r.:

Or. it

Poprawka 438
João Ferreira

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 82 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) stopniowego wycofywania szkodliwych 
dla środowiska dotacji, zwiększenia 
wykorzystania instrumentów rynkowych, 
w tym opodatkowania oraz kształtowania 
cen i opłat, a także rozwijania rynków na 
towary i usługi związane z przemysłem 
ekologicznym przy należytym 
uwzględnieniu wszelkich niepożądanych 
skutków społecznych,

skreślony

Or. pt

Poprawka 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 82 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) stopniowego wycofywania szkodliwych 
dla środowiska dotacji, zwiększenia 
wykorzystania instrumentów rynkowych, 
w tym opodatkowania oraz kształtowania 
cen i opłat, a także rozwijania rynków na 
towary i usługi związane z przemysłem 
ekologicznym przy należytym 
uwzględnieniu wszelkich niepożądanych 
skutków społecznych,

(a) przyjęcia przez Komisję i państwa 
członkowskie, najpóźniej do 2014 r., 
konkretnych planów opartych na zawartej 
w załączniku I pkt 82 lit. a) definicji
stopniowego wycofywania, do 2020 r.,
wszystkich szkodliwych dla środowiska 
dotacji, w tym dotacji sprzyjających 
nieracjonalnemu wykorzystywaniu 
zasobów odnawialnych, oraz 
przedstawienia sprawozdania z postępów 
poczynionych dzięki krajowym 
programom reform, zwiększenia 
wykorzystania instrumentów rynkowych, 
w tym przesunięcia opodatkowania w wys. 
przynajmniej 10% z pracy na środowisko 
oraz kształtowania cen i opłat, a także 
rozwijania rynków na towary i usługi 
związane z przemysłem ekologicznym 
przy należytym uwzględnieniu wszelkich 
niepożądanych skutków społecznych,

Or. en

Poprawka 440
Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 82 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) stopniowego wycofywania szkodliwych 
dla środowiska dotacji, zwiększenia 
wykorzystania instrumentów rynkowych, 
w tym opodatkowania oraz kształtowania 
cen i opłat, a także rozwijania rynków na 
towary i usługi związane z przemysłem 
ekologicznym przy należytym 
uwzględnieniu wszelkich niepożądanych 
skutków społecznych,

(a) przyjęcia przez Komisję i państwa 
członkowskie, najpóźniej do 2014 r., 
konkretnych planów opartych na zawartej 
w załączniku I pkt 82 lit. a) definicji
stopniowego wycofywania, do 2020 r.,
wszystkich szkodliwych dla środowiska 
dotacji oraz przedstawienia sprawozdania 
z postępów poczynionych dzięki krajowym 
programom reform, zwiększenia 
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wykorzystania instrumentów rynkowych, 
w tym przesunięcia opodatkowania z pracy 
na środowisko oraz kształtowania cen i 
opłat, a także rozwijania rynków na towary 
i usługi związane z przemysłem 
ekologicznym przy należytym 
uwzględnieniu wszelkich niepożądanych 
skutków społecznych,

Or. en

Poprawka 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 82 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) stopniowego wycofywania szkodliwych 
dla środowiska dotacji, zwiększenia 
wykorzystania instrumentów rynkowych, 
w tym opodatkowania oraz kształtowania 
cen i opłat, a także rozwijania rynków na 
towary i usługi związane z przemysłem 
ekologicznym przy należytym 
uwzględnieniu wszelkich niepożądanych 
skutków społecznych,

(a) stopniowego wycofywania szkodliwych 
dla środowiska dotacji, zwiększenia 
wykorzystania instrumentów rynkowych, 
w tym opodatkowania oraz kształtowania 
cen i opłat, a także rozwijania rynków na 
towary i usługi związane z przemysłem 
ekologicznym przy należytym 
uwzględnieniu wszelkich niepożądanych 
skutków gospodarczych i społecznych,

Or. en

Poprawka 442
Margrete Auken

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 82 – akapit drugi – litera a – podpunkt i (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wycofania do roku 2020 finansowania 
w ramach funduszy spójności i 
strukturalnych projektów przynoszących 
szkodę środowisku przy jednoczesnym 
wymogu pełnego zwrotu kwot uzyskanych 
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w ramach tych funduszy przez projekty, 
które przyniosły szkodę środowisku.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z celem, jakim jest zachowanie, ochrona i poprawa stanu środowiska Unii, żadne 
fundusze UE nie powinny finansowo wspierać projektów sprzecznych z tym celem. Jeżeli 
ocena danego projektu finansowanego ze środków UE wskazuje na degradację środowiska, 
środki muszą być zwrócone Unii.

Poprawka 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 82 – akapit drugi – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) zwrócenia się do Komisji o określenie 
dotacji szkodliwych dla środowiska jako 
„wyniku działań rządu, które dając 
konsumentom lub producentom korzyść w 
postaci dodatkowego dochodu lub
obniżenia kosztów, są jednocześnie 
sprzeczne z dobrymi praktykami 
środowiskowymi.”1

__________________
1 Adaptacja definicji OECD (1998 i 2005) 
w sprawozdaniu IEEP et al. 2007, zob.: 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 

Or. en

Poprawka 444
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 82 – akapit drugi – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wspierania większą ilością pomocy 
krajowej i unijnej wysiłków na rzecz 
efektywności energetycznej także na 
rynku krajowym (izolacja termiczna, 
zakup energooszczędnych urządzeń, 
instalacja niewielkich generatorów 
energii ze źródeł odnawialnych, etc.),

Or. es

Poprawka 445
João Ferreira

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 82 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) włączenia kwestii ochrony środowiska i 
klimatu do procesu w ramach 
europejskiego semestru tam, gdzie jest to 
istotne dla perspektyw zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego poszczególnych 
państw członkowskich i odpowiednie dla 
indywidualnych zaleceń dla tych państw,

skreślony

Or. pt

Poprawka 446
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 86 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

86. Aby lepiej uwzględniać problematykę 
ochrony środowiska i usprawnić spójność 
polityki, program ma zagwarantować, że 
do 2020 r.:

86. Aby lepiej uwzględniać problematykę 
ochrony środowiska i usprawnić spójność 
polityki, program powinien
zagwarantować, że do 2020 r.:

Or. it



PE508.029v01-00 28/66 AM\931429PL.doc

PL

Poprawka 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 86 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) pełnego wdrożenia dyrektywy w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko1 oraz dyrektywy w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko2.
__________________
1 Dyrektywa 2001/42/WE
2 Dyrektywa 85/337/WE

Or. en

Poprawka 448
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

87. Unia Europejska jest gęsto zaludniona, 
a w 2020 r. ponad 80 % jej obywateli 
będzie prawdopodobnie mieszkać na 
obszarach miejskich lub podmiejskich. 
Jakość życia będzie zatem bezpośrednio 
zależeć od stanu środowiska miejskiego.
Wpływ miast na środowisko będzie 
wykraczał poza fizyczne granice miast, 
jako że miasta w dużej mierze polegają na 
regionach podmiejskich i wiejskich w 
zakresie zaspokajania swojego 
zapotrzebowania na żywność, energię, 
przestrzeń i zasoby, a także w zakresie 
składowania odpadów.

87. Unia Europejska jest gęsto zaludniona, 
a w 2020 r. ponad 80 % jej obywateli 
będzie prawdopodobnie mieszkać na 
obszarach miejskich lub podmiejskich. 
Jakość życia będzie zatem bezpośrednio 
zależeć od stanu środowiska miejskiego. 
Wpływ miast na środowisko będzie 
wykraczał poza fizyczne granice miast, 
jako że miasta w dużej mierze polegają na 
regionach podmiejskich i wiejskich w 
zakresie zaspokajania swojego 
zapotrzebowania na żywność, energię, 
przestrzeń i zasoby, a także w zakresie
składowania odpadów. Należy więc 
zwrócić szczególną uwagę na wspieranie 
obszarów wiejskich i tworzenie nowych 
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miejsc pracy w sektorze rolniczym.

Or. de

Poprawka 449
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 88

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

88. Większość miast boryka się z tymi 
samymi podstawowymi problemami 
związanymi ze środowiskiem, w tym niską 
jakością powietrza, wysokim poziomem 
hałasu, emisjami gazów cieplarnianych, 
niedoborem wody, powodziami i burzami, 
zanieczyszczonymi terenami, terenami 
poprzemysłowymi i odpadami.
Jednocześnie miasta w UE często 
ustanawiają standardy zrównoważonego 
rozwoju miejskiego i niejednokrotnie, 
zmagając się z wyzwaniami związanymi z 
ochroną środowiska, stosują pionierskie 
rozwiązania. Rosnące w liczbie miasta 
europejskie czynią ze zrównoważenia 
środowiskowego podstawę swoich strategii 
rozwoju miejskiego.

88. Większość miast boryka się z tymi 
samymi podstawowymi problemami 
związanymi ze środowiskiem, w tym niską 
jakością powietrza, nadmiernie wysokim 
poziomem hałasu, który stanowi 
zagrożenie dla zdrowia ludności, emisjami 
gazów cieplarnianych, niedoborem wody, 
powodziami i burzami, zanieczyszczonymi 
terenami, terenami poprzemysłowymi 
i odpadami. Jednocześnie miasta w UE 
często ustanawiają standardy 
zrównoważonego rozwoju miejskiego 
i niejednokrotnie, zmagając się 
z wyzwaniami związanymi z ochroną 
środowiska, stosują pionierskie 
rozwiązania. Rosnące w liczbie miasta 
europejskie czynią ze zrównoważenia 
środowiskowego podstawę swoich strategii 
rozwoju miejskiego.

Or. es

Poprawka 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 88 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

88a. W perspektywie długoterminowej UE 
musi opracować kompleksową strategię 
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opisującą, jak zielona i integracyjna 
gospodarka może przyczynić się do 
poprawy środowisk miejskich poprzez 
skupienie się na połączeniu urbanistyki 
z celami związanymi oszczędzaniem 
zasobów, gospodarką niskoemisyjną, 
zrównoważonym gospodarowaniem 
gruntami miejskimi, gospodarowaniem 
odpadami, odpornością ekosystemów, 
gospodarką wodną, ludzkim zdrowiem, 
uczestnictwem społecznym w procesie 
podejmowania decyzji oraz edukacją 
i świadomością środowiskową.

Or. en

Poprawka 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 89 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

89a. Unijna polityka w dziedzinie 
bezpieczeństwa żywnościowego powinna 
opierać się na zrównoważonym rolnictwie 
i sprawiedliwym handlu. Ze względu na 
zmianę klimatu występuje presja na 
zasoby naturalne, zwłaszcza że należy 
zapewnić wystarczające ilości żywności 
rosnącej liczbie ludności na świecie przy 
zmieniającej się strukturze spożycia. 
Wspierając uprawę roślin białkowych w 
Unii, można ograniczyć przywóz białka z 
państw trzecich, w których poziom 
ochrony środowiska jest niewystarczający. 
Ponadto Unia ma obowiązek domagać się, 
aby w zagrożonych regionach 
podejmowano prawne środki ochrony 
środowiska, które są odpowiednie z 
punktu widzenia stosunków dwu- i 
wielostronnych.

Or. de
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Poprawka 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 89 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

89a. Strategie dla miast powinny 
uwzględniać propozycje licznych analiz 
zrealizowanych przez ekspertów w celu 
opracowania spójnej metodologii, która 
weźmie pod uwagę wzajemne 
oddziaływanie różnych problemów 
i rozwiązań w środowisku miejskim. 
Obejmuje to także, oprócz zmian 
klimatycznych, energetykę, dostępność, 
wodę, odpady i hałas, zagadnienia 
związane ze zdrowiem, dobrostan, kulturę, 
zasoby naturalne i zabudowę 
architektoniczną, a także konieczność 
postrzegania miasta jako przestrzeni 
gospodarczej i społecznej, której 
aktywność wytwarza bogactwo i dobrobyt.

Or. es

Poprawka 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 89 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

89b. Każda ocena zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich powinna 
uwzględniać wykorzystywanie zabytków, 
dziedzictwa architektonicznego 
i istniejącej już zabudowy, a także 
konieczne wtórne wykorzystanie 
istniejących w Europie pustych lokali, 
opuszczonych lub niezamieszkałych, gdyż 
budowa nowych mieszkań oznacza 
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redukcję obszarów zielonych, wydobycie 
nowych surowców i zużycie energii 
w trakcie budowy.

Or. es

Poprawka 454
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 91 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

91. Aby zwiększyć zrównoważony rozwój 
miast w UE, program ma zagwarantować, 
że do 2020 r.:

91. Aby zwiększyć zrównoważony rozwój 
miast w UE, program powinien
zagwarantować, że do 2020 r.:

Or. it

Poprawka 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 91 – akapit pierwszy – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) większość miast w UE wdroży strategie 
polityczne na rzecz zrównoważonego 
planowania i projektowania obszarów 
miejskich.

(a) większość miast w UE wdroży strategie 
polityczne na rzecz zrównoważonego 
planowania i projektowania obszarów 
miejskich zgodnie z kompleksową 
długoterminową strategią na rzecz 
zrównoważonych miast.

Or. en

Poprawka 456
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 91 – akapit pierwszy – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) większość miast w UE wdroży strategie 
polityczne na rzecz zrównoważonego 
planowania i projektowania obszarów 
miejskich.

(a) większość miast w UE wdroży strategie 
polityczne na rzecz zrównoważonego 
planowania i projektowania obszarów 
miejskich, w tym zrównoważonego 
zaopatrzenia w żywność.

Or. en

Poprawka 457
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 91 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) powstaną minimalne kryteria 
homologowane służące pomiarowi 
zanieczyszczenia, zwłaszcza akustycznego 
i atmosferycznego, w tym wytyczne 
dotyczące prawidłowego umieszczania 
urządzeń pomiarowych, w celu unikania 
błędnych pomiarów lub ewentualnych 
oszustw i przedstawiania danych 
pochodzących z pomiarów dokonanych 
w niewłaściwych miejscach.

Or. es

Poprawka 458
Marit Paulsen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 91 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) określenia i uzgodnienia zestawu 
kryteriów umożliwiających ocenę efektów 
działalności środowiskowej miast, z 
uwzględnieniem skutków gospodarczych i 

(a) określenia i uzgodnienia zestawu 
kryteriów umożliwiających ocenę efektów 
działalności środowiskowej miast, z 
uwzględnieniem skutków gospodarczych i 
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społecznych. społecznych oraz wzajemnych związków z 
otaczającymi obszarami wiejskimi.

Or. en

Poprawka 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 91 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) określenia i uzgodnienia zestawu 
kryteriów umożliwiających ocenę efektów 
działalności środowiskowej miast, z 
uwzględnieniem skutków gospodarczych i 
społecznych.

(a) określenia i uzgodnienia zestawu 
kryteriów umożliwiających ocenę efektów 
działalności środowiskowej miast, 
z uwzględnieniem skutków gospodarczych 
i społecznych, a także walorów 
architektonicznych i naturalnych.

Or. es

Poprawka 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 91 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dopilnowania, by miasta posiadały
informacje o finansowaniu działań 
mających na celu poprawę 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich oraz dostęp do takiego 
finansowania.

(b) dopilnowania, by mieszkańcy oraz 
lokalne władze publiczne miast posiadali
informacje o finansowaniu działań 
mających na celu poprawę 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich oraz dostęp do takiego 
finansowania.

Or. en

Poprawka 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy



AM\931429PL.doc 35/66 PE508.029v01-00

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 91 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wspierania zdrowej i zrównoważonej 
mobilności miejskiej, a także ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza i hałasu; 
rozwijania i modernizowania sieci 
miejskiego transportu zbiorowego; 
możliwości przejścia lokalnych systemów 
transportu na pojazdy elektryczne oraz 
planów na rzecz stosowania pojazdów 
elektrycznych w miastach UE; rozwijania 
bezpiecznej infrastruktury dla pieszych i 
rowerzystów w celu podwojenia liczby 
użytkowników takich czynnych środków 
transportu, jak chodzenie czy jazda na 
rowerze.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament apelował o działania na rzecz podwojenia liczby użytkowników czynnych środków 
transportu, takich jazda na rowerze w rezolucji w sprawie planu utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu [2011/2096(INI) z grudnia 2011 r.

Poprawka 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 91 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) postępów w zakresie opracowywania 
kompleksowej strategii opisującej, jak 
zielona i integracyjna gospodarka może 
przyczynić się do poprawy środowisk 
miejskich.

Or. en
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Poprawka 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 91 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) dopilnowania, aby miasta posiadały 
otwarte przestrzenie, które umożliwią ruch 
pieszych, przestrzenie aktywności 
społecznej i umożliwiające kontakt 
z przyrodą.

Or. es

Poprawka 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 91 – akapit drugi – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) wymiany między miastami na 
szczeblu UE i międzynarodowym 
najlepszych praktyk w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań oraz 
zrównoważonego stylu życia w mieście.

Or. en

Poprawka 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 92

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

92. Zrównoważenie środowiskowe jest 
kluczem do zmniejszenia ubóstwa i 

92. Zapewnienie zrównoważenia jest
jednym z najpilniejszych wyzwań dla 
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zapewnienia wysokiej jakości życia oraz 
wzrostu gospodarczego. Podczas Rio+20 
światowi przywódcy ponownie zapewnili o 
swoim zaangażowaniu w dążenie do 
zrównoważonego rozwoju oraz uznali
zieloną, sprzyjającą włączeniu 
społecznemu gospodarkę za ważne 
narzędzie umożliwiające osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, a także uznali 
kluczową rolę zdrowego środowiska w 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywnościowego i zmniejszeniu ubóstwa. 
W świetle rosnącej liczby ludności w coraz 
bardziej zurbanizowanym świecie 
wyzwania te będą obejmować konieczność 
podjęcia działań związanych z wodą, 
oceanami, zrównoważonym 
wykorzystywaniem gruntów i 
ekosystemami, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami (w 
szczególności w odniesieniu do odpadów), 
zrównoważoną energią i zmianą klimatu, 
w tym podczas stopniowego 
zaprzestawania udzielania dotacji do paliw 
kopalnych. Takie kwestie będą musiały 
zostać rozwiązane za pomocą 
dopasowanych strategii na poziomie 
lokalnym, krajowym i unijnym, a także w 
drodze zaangażowania się w 
międzynarodowe działania mające na celu 
opracowanie rozwiązań koniecznych do 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju w 
skali globalnej.

dzisiejszego świata, a także kluczem do
likwidacji ubóstwa i zapewnienia
wszystkim dobrobytu. Podczas Rio+20 
światowi przywódcy ponownie zapewnili o 
swoim zaangażowaniu w dążenie do 
zrównoważonego rozwoju oraz w 
zapewnienie propagowania 
zrównoważonej pod względem 
gospodarczym, społecznym i 
środowiskowym przyszłości planety dla 
obecnych i przyszłych pokoleń. Uznali oni 
również, że zielona, sprzyjająca włączeniu 
społecznemu gospodarka jest ważnym 
narzędziem umożliwiającym osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, a także uznali 
kluczową rolę zdrowego środowiska w 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywnościowego i zmniejszeniu ubóstwa. 
W świetle rosnącej liczby ludności w coraz 
bardziej zurbanizowanym świecie 
wyzwania te będą obejmować konieczność 
podjęcia międzynarodowych działań w 
wielu dziedzinach, takich jak woda, 
oceany, zrównoważone wykorzystywanie
gruntów i ekosystemy, efektywne 
gospodarowanie zasobami (w 
szczególności w odniesieniu do odpadów), 
zrównoważona energia i zmiana klimatu, 
w tym podczas stopniowego 
zaprzestawania udzielania szkodliwych dla 
środowiska dotacji, w tym dotacji do paliw 
kopalnych. Oprócz przekucia tych 
zobowiązań w czyny na poziomie 
lokalnym, krajowym i unijnym UE 
proaktywnie zaangażuje się w 
międzynarodowe działania mające na celu 
opracowanie rozwiązań koniecznych do 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju w 
skali globalnej.

Or. en

Poprawka 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 92

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

92. Zrównoważenie środowiskowe jest 
kluczem do zmniejszenia ubóstwa i 
zapewnienia wysokiej jakości życia oraz 
wzrostu gospodarczego. Podczas Rio+20
światowi przywódcy ponownie zapewnili o 
swoim zaangażowaniu w dążenie do 
zrównoważonego rozwoju oraz uznali 
zieloną, sprzyjającą włączeniu 
społecznemu gospodarkę za ważne 
narzędzie umożliwiające osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, a także uznali 
kluczową rolę zdrowego środowiska w 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywnościowego i zmniejszeniu ubóstwa. 
W świetle rosnącej liczby ludności w coraz 
bardziej zurbanizowanym świecie 
wyzwania te będą obejmować konieczność 
podjęcia działań związanych z wodą, 
oceanami, zrównoważonym 
wykorzystywaniem gruntów i 
ekosystemami, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami (w 
szczególności w odniesieniu do odpadów), 
zrównoważoną energią i zmianą klimatu, w 
tym podczas stopniowego zaprzestawania 
udzielania dotacji do paliw kopalnych. 
Takie kwestie będą musiały zostać 
rozwiązane za pomocą dopasowanych 
strategii na poziomie lokalnym, krajowym 
i unijnym, a także w drodze zaangażowania 
się w międzynarodowe działania mające na 
celu opracowanie rozwiązań koniecznych 
do zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
w skali globalnej.

92. Zrównoważenie środowiskowe jest 
kluczem do zmniejszenia ubóstwa i 
zapewnienia wysokiej jakości życia oraz 
wzrostu gospodarczego. Podczas Rio+20 
światowi przywódcy ponownie zapewnili o 
swoim zaangażowaniu w dążenie do 
zrównoważonego rozwoju oraz uznali 
zieloną, sprzyjającą włączeniu 
społecznemu gospodarkę za ważne 
narzędzie umożliwiające osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, a także uznali 
kluczową rolę zdrowego środowiska w 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywnościowego i zmniejszeniu ubóstwa. 
W świetle rosnącej liczby ludności w coraz 
bardziej zurbanizowanym świecie 
wyzwania te będą obejmować konieczność 
podjęcia działań związanych z wodą, 
oceanami, zrównoważonym 
wykorzystywaniem gruntów i 
ekosystemami, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami (w 
szczególności w odniesieniu do odpadów), 
zrównoważoną energią i zmianą klimatu, w 
tym poprzez wskazanie szkodliwych dla 
środowiska dotacji do paliw kopalnych i 
stopniowego ich wycofywanie. Takie 
kwestie będą musiały zostać rozwiązane za 
pomocą dopasowanych strategii na 
poziomie lokalnym, krajowym i unijnym, a 
także w drodze zaangażowania się w 
międzynarodowe działania mające na celu 
opracowanie rozwiązań koniecznych do 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju w 
skali globalnej.

Or. en

Poprawka 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

93. Wyniki rozmów podczas Rio+20 
muszą znaleźć odzwierciedlenie w 
priorytetach wewnętrznych i zewnętrznych 
strategii politycznych Unii i jej państw 
członkowskich. Unia powinna również 
wspierać utworzenie forum politycznego 
wyższego szczebla, które stopniowo
przejmowałoby rolę Komisji ds. 
Zrównoważonego Rozwoju i 
monitorowało realizację wyników Rio+20.

93. Wyniki rozmów podczas Rio+20 
muszą znaleźć odzwierciedlenie w 
priorytetach wewnętrznych i zewnętrznych 
strategii politycznych Unii i jej państw 
członkowskich. Unia powinna również 
wspierać prace forum politycznego 
wyższego szczebla, które przejmie rolę 
Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju i 
będzie monitorować realizację wyników 
Rio+20.

Or. en

Poprawka 468
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 94

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

94. Wiele z celów priorytetowych 
określonych w niniejszym programie może 
zostać osiągnięte w pełni wyłącznie w 
ramach podejścia o charakterze globalnym 
oraz we współpracy z krajami 
partnerskimi. Dlatego też Unia i jej 
państwa członkowskie powinny angażować 
się w istotne procesy międzynarodowe, 
regionalne i dwustronne w sposób 
zdecydowany, ukierunkowany, jednolity i 
spójny. Powinny również nadal wspierać 
skuteczne, wyznaczone odpowiednimi 
regułami ramy globalnej polityki na rzecz 
ochrony środowiska, dopełnione 
skuteczniejszym podejście strategicznym, 
w ramach którego dwustronne i regionalne 
dialogi polityczne i współpraca są 
dopasowane odpowiednio do 
strategicznych partnerów Unii, krajów 
kandydujących i sąsiednich, a także krajów 

94. Wiele z celów priorytetowych 
określonych w niniejszym programie może 
zostać osiągnięte w pełni wyłącznie w 
ramach podejścia o charakterze globalnym 
oraz we współpracy z krajami 
partnerskimi. Dlatego też Unia i jej 
państwa członkowskie powinny angażować 
się w istotne procesy międzynarodowe, 
regionalne i dwustronne, takie jak 
dwustronne umowy handlowe, w sposób 
zdecydowany, ukierunkowany, jednolity i 
spójny. Powinny również nadal wspierać 
skuteczne, wyznaczone odpowiednimi 
regułami ramy globalnej polityki na rzecz 
ochrony środowiska, dopełnione 
skuteczniejszym podejściem strategicznym, 
w ramach którego dwustronne i regionalne 
dialogi polityczne i współpraca są 
dopasowane odpowiednio do 
strategicznych partnerów Unii, krajów 
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rozwijających się, wspierane poprzez 
odpowiednie finansowanie.

kandydujących i sąsiednich, a także krajów 
rozwijających się, wspierane poprzez 
odpowiednie finansowanie.

Or. en

Poprawka 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 94

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

94. Wiele z celów priorytetowych 
określonych w niniejszym programie może 
zostać osiągnięte w pełni wyłącznie w 
ramach podejścia o charakterze globalnym 
oraz we współpracy z krajami 
partnerskimi. Dlatego też Unia i jej 
państwa członkowskie powinny angażować 
się w istotne procesy międzynarodowe, 
regionalne i dwustronne w sposób 
zdecydowany, ukierunkowany, jednolity i 
spójny. Powinny również nadal wspierać 
skuteczne, wyznaczone odpowiednimi 
regułami ramy globalnej polityki na rzecz 
ochrony środowiska, dopełnione 
skuteczniejszym podejście strategicznym, 
w ramach którego dwustronne i regionalne 
dialogi polityczne i współpraca są 
dopasowane odpowiednio do 
strategicznych partnerów Unii, krajów 
kandydujących i sąsiednich, a także krajów 
rozwijających się, wspierane poprzez 
odpowiednie finansowanie.

94. Wiele z celów priorytetowych 
określonych w niniejszym programie może 
zostać osiągnięte w pełni wyłącznie w 
ramach podejścia o charakterze globalnym 
oraz we współpracy z krajami 
partnerskimi. Dlatego też Unia i jej 
państwa członkowskie powinny angażować 
się w istotne procesy międzynarodowe, 
regionalne i dwustronne w sposób 
zdecydowany, ukierunkowany, jednolity i 
spójny. Powinny również nadal wspierać 
skuteczne, wyznaczone odpowiednimi 
regułami ramy globalnej polityki na rzecz 
ochrony środowiska, dopełnione 
skuteczniejszym podejściem strategicznym, 
w ramach którego dwustronne i regionalne 
dialogi polityczne i współpraca są 
dopasowane odpowiednio do 
strategicznych partnerów Unii, krajów 
kandydujących i sąsiednich, a także krajów 
rozwijających się, wspierane poprzez 
odpowiednie finansowanie. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na Morze Czarne.

Or. en

Poprawka 470
Giancarlo Scottà
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 95

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

95. Okres objęty niniejszym programem 
odpowiada kluczowym etapom 
przewidzianym w międzynarodowej 
polityce przeciwdziałania zmianie klimatu, 
polityce na rzecz różnorodności 
biologicznej oraz polityce w dziedzinie 
substancji chemicznych. Aby utrzymać 
wzrost średniej temperatury na poziomie 
2°C, globalne emisje gazów cieplarnianych 
muszą do roku 2050 zmniejszyć się co 
najmniej o 50 % względem ich poziomu z 
1990 r. Mimo to strony Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu zobowiązały się do 
zrealizowania jedynie połowy redukcji 
wymaganych do 2020 r. Bez bardziej 
stanowczych działań o charakterze 
globalnym istnieje małe 
prawdopodobieństwo, że zmiana klimatu 
zostanie zahamowana. Nawet według 
optymistycznego scenariusza państwa będą 
coraz częściej zmagać się z nieuchronnymi 
skutkami zmiany klimatu z powodu 
przeszłych emisji gazów cieplarnianych
oraz będą zmuszone do opracowania 
strategii na rzecz przystosowania się do 
zmiany klimatu. W ramach platformy z 
Durbanu dotyczącej zwiększenia działań 
na rzecz ochrony klimatu do 2015 r. ma 
zostać uzgodniona kompleksowa i solidna 
umowa mająca zastosowanie do 
wszystkich tych kwestii, a do roku 2020 
ma ona zostać wdrożona. UE będzie 
aktywnie uczestniczyć w tym procesie, 
włącznie z udziałem w dyskusjach na 
temat tego, jak zmniejszyć różnicę między 
obecnymi zobowiązaniami do obniżania 
emisji krajów rozwiniętych i rozwijających 
się, a także na temat działań koniecznych 
do kontynuowania dążenia do ograniczania 
emisji w celu utrzymania wzrostu średniej 
temperatury na poziomie 2°C. Działania 
następcze wynikające z Rio+20 powinny 

95. Okres objęty niniejszym programem 
odpowiada kluczowym etapom 
przewidzianym w międzynarodowej 
polityce przeciwdziałania zmianie klimatu, 
polityce na rzecz różnorodności 
biologicznej oraz polityce w dziedzinie 
substancji chemicznych. Według IPCC, 
aby utrzymać wzrost średniej temperatury 
na poziomie 2°C, globalne emisje gazów 
cieplarnianych muszą do roku 2050 
zmniejszyć się co najmniej o 50 % 
względem ich poziomu z 1990 r. Mimo to 
strony Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
zobowiązały się do zrealizowania jedynie 
połowy redukcji wymaganych do 2020 r. 
Bez bardziej stanowczych działań o 
charakterze globalnym istnieje małe 
prawdopodobieństwo, że zmiana klimatu 
ulegnie złagodzeniu. Nawet według 
optymistycznego scenariusza państwa będą 
coraz częściej zmagać się z nieuchronnymi 
skutkami zmiany klimatu oraz będą 
zmuszone do opracowania strategii na 
rzecz przystosowania się do zmiany 
klimatu. W ramach platformy z Durbanu 
dotyczącej zwiększenia działań na rzecz 
ochrony klimatu do 2015 r. ma zostać 
uzgodniona kompleksowa i solidna umowa 
mająca zastosowanie do wszystkich tych 
kwestii, a do roku 2020 ma ona zostać 
wdrożona. UE będzie aktywnie 
uczestniczyć w tym procesie, włącznie z 
udziałem w dyskusjach na temat tego, jak 
zmniejszyć różnicę między obecnymi 
zobowiązaniami do obniżania emisji 
krajów rozwiniętych i rozwijających się, a 
także na temat działań koniecznych do 
kontynuowania dążenia do ograniczania 
emisji w celu utrzymania wzrostu średniej 
temperatury na poziomie 2°C. Działania 
następcze wynikające z Rio+20 powinny 
również pomóc ograniczyć emisje gazów 
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również pomóc ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych, tym samym wspierając 
przeciwdziałanie zmianie klimatu. UE 
powinna również angażować się w 
partnerstwa ze strategicznymi partnerami 
na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu 
oraz intensyfikować działania w ramach 
takich partnerstw, a także podejmować 
dalsze działania na rzecz włączenia 
problematyki ochrony środowiska i 
klimatu do swojej polityki rozwoju.

cieplarnianych, tym samym wspierając 
przystosowanie się do zmiany klimatu. UE 
powinna również angażować się w 
partnerstwa ze strategicznymi partnerami 
na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu 
oraz intensyfikować działania w ramach 
takich partnerstw, a także podejmować 
dalsze działania na rzecz włączenia 
problematyki ochrony środowiska i 
klimatu do swojej polityki zewnętrznej w 
oparciu o wzajemność i warunkowość.

Or. it

Poprawka 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 95

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

95. Okres objęty niniejszym programem 
odpowiada kluczowym etapom 
przewidzianym w międzynarodowej 
polityce przeciwdziałania zmianie klimatu, 
polityce na rzecz różnorodności 
biologicznej oraz polityce w dziedzinie 
substancji chemicznych. Aby utrzymać 
wzrost średniej temperatury na poziomie 
2°C, globalne emisje gazów cieplarnianych 
muszą do roku 2050 zmniejszyć się co 
najmniej o 50 % względem ich poziomu z 
1990 r. Mimo to strony Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu zobowiązały się do 
zrealizowania jedynie połowy redukcji 
wymaganych do 2020 r. Bez bardziej 
stanowczych działań o charakterze 
globalnym istnieje małe 
prawdopodobieństwo, że zmiana klimatu 
zostanie zahamowana. Nawet według 
optymistycznego scenariusza państwa będą 
coraz częściej zmagać się z nieuchronnymi 
skutkami zmiany klimatu z powodu 
przeszłych emisji gazów cieplarnianych 

95. Okres objęty niniejszym programem 
odpowiada kluczowym etapom 
przewidzianym w międzynarodowej 
polityce przeciwdziałania zmianie klimatu, 
polityce na rzecz różnorodności 
biologicznej oraz polityce w dziedzinie 
substancji chemicznych. Aby utrzymać 
wzrost średniej temperatury na poziomie 
2°C, globalne emisje gazów cieplarnianych 
muszą do roku 2050 zmniejszyć się co 
najmniej o 50% względem ich poziomu z 
1990 r. Mimo to strony Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu zobowiązały się do 
zrealizowania jedynie połowy redukcji 
wymaganych do 2020 r. Bez bardziej 
stanowczych działań o charakterze 
globalnym istnieje małe 
prawdopodobieństwo, że zmiana klimatu 
zostanie zahamowana. Nawet według 
optymistycznego scenariusza państwa będą 
coraz częściej zmagać się z nieuchronnymi 
skutkami zmiany klimatu z powodu 
przeszłych emisji gazów cieplarnianych 



AM\931429PL.doc 43/66 PE508.029v01-00

PL

oraz będą zmuszone do opracowania 
strategii na rzecz przystosowania się do 
zmiany klimatu. W ramach platformy z 
Durbanu dotyczącej zwiększenia działań 
na rzecz ochrony klimatu do 2015 r. ma 
zostać uzgodniona kompleksowa i solidna 
umowa mająca zastosowanie do 
wszystkich tych kwestii, a do roku 2020 
ma ona zostać wdrożona. UE będzie 
aktywnie uczestniczyć w tym procesie, 
włącznie z udziałem w dyskusjach na 
temat tego, jak zmniejszyć różnicę między 
obecnymi zobowiązaniami do obniżania 
emisji krajów rozwiniętych i rozwijających 
się, a także na temat działań koniecznych 
do kontynuowania dążenia do ograniczania 
emisji w celu utrzymania wzrostu średniej 
temperatury na poziomie 2°C. Działania 
następcze wynikające z Rio+20 powinny 
również pomóc ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych, tym samym wspierając 
przeciwdziałanie zmianie klimatu. UE 
powinna również angażować się w 
partnerstwa ze strategicznymi partnerami 
na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu 
oraz intensyfikować działania w ramach 
takich partnerstw, a także podejmować 
dalsze działania na rzecz włączenia 
problematyki ochrony środowiska i 
klimatu do swojej polityki rozwoju.

oraz będą zmuszone do opracowania 
strategii na rzecz przystosowania się do 
zmiany klimatu. W ramach platformy z 
Durbanu dotyczącej zwiększenia działań 
na rzecz ochrony klimatu do 2015 r. ma 
zostać uzgodniona kompleksowa i solidna 
umowa mająca zastosowanie do 
wszystkich tych kwestii, a do roku 2020 
ma ona zostać wdrożona. UE będzie 
aktywnie uczestniczyć w tym procesie, 
włącznie z udziałem w dyskusjach na 
temat tego, jak zmniejszyć różnicę między 
obecnymi zobowiązaniami do obniżania 
emisji krajów rozwiniętych i rozwijających 
się, a także na temat działań koniecznych 
do kontynuowania dążenia do ograniczania 
emisji w celu utrzymania wzrostu średniej 
temperatury na poziomie 2°C, przy czym 
należy pamiętać, że według danych 
naukowych trzeba osiągnąć cel rzędu 
1,5°C, by ograniczyć poważne 
konsekwencje dla krajów najbardziej 
podatnych na zagrożenia. Działania 
następcze wynikające z Rio+20 powinny 
również pomóc ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych, tym samym wspierając 
przeciwdziałanie zmianie klimatu. UE 
powinna również angażować się w 
partnerstwa ze strategicznymi partnerami 
na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu 
oraz intensyfikować działania w ramach 
takich partnerstw, wywiązując się z 
obietnic dotyczących budowania 
potencjału, finansowania działań 
związanych ze zmianą klimatu oraz 
wsparcia technologicznego, a także 
podejmować dalsze działania na rzecz 
włączenia problematyki ochrony 
środowiska i klimatu do swojej polityki 
rozwoju. UE powinna również określić 
swoje źródła i należny wkład w 
ekofundusz klimatyczny w kontekście 
zobowiązań podjętych w UNFCCC.

Or. en
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Poprawka 472
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 95

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

95. Okres objęty niniejszym programem 
odpowiada kluczowym etapom 
przewidzianym w międzynarodowej 
polityce przeciwdziałania zmianie klimatu, 
polityce na rzecz różnorodności 
biologicznej oraz polityce w dziedzinie 
substancji chemicznych. Aby utrzymać 
wzrost średniej temperatury na poziomie 
2°C, globalne emisje gazów cieplarnianych 
muszą do roku 2050 zmniejszyć się co 
najmniej o 50 % względem ich poziomu z 
1990 r. Mimo to strony Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu zobowiązały się do 
zrealizowania jedynie połowy redukcji 
wymaganych do 2020 r. Bez bardziej 
stanowczych działań o charakterze 
globalnym istnieje małe 
prawdopodobieństwo, że zmiana klimatu 
zostanie zahamowana. Nawet według 
optymistycznego scenariusza państwa będą 
coraz częściej zmagać się z nieuchronnymi 
skutkami zmiany klimatu z powodu 
przeszłych emisji gazów cieplarnianych 
oraz będą zmuszone do opracowania 
strategii na rzecz przystosowania się do 
zmiany klimatu. W ramach platformy z 
Durbanu dotyczącej zwiększenia działań 
na rzecz ochrony klimatu do 2015 r. ma 
zostać uzgodniona kompleksowa i solidna 
umowa mająca zastosowanie do 
wszystkich tych kwestii, a do roku 2020 
ma ona zostać wdrożona. UE będzie 
aktywnie uczestniczyć w tym procesie, 
włącznie z udziałem w dyskusjach na 
temat tego, jak zmniejszyć różnicę między 
obecnymi zobowiązaniami do obniżania 
emisji krajów rozwiniętych i rozwijających 
się, a także na temat działań koniecznych 
do kontynuowania dążenia do ograniczania 

95. Okres objęty niniejszym programem 
odpowiada kluczowym etapom 
przewidzianym w międzynarodowej 
polityce przeciwdziałania zmianie klimatu, 
polityce na rzecz różnorodności 
biologicznej oraz polityce w dziedzinie 
substancji chemicznych. Aby utrzymać 
wzrost średniej temperatury na poziomie 
2°C, globalne emisje gazów cieplarnianych 
muszą do roku 2050 zmniejszyć się co 
najmniej o 50 % względem ich poziomu 
z 1990 r. Mimo to strony Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu zobowiązały się 
do zrealizowania jedynie połowy redukcji 
wymaganych do 2020 r. Bez bardziej 
stanowczych działań o charakterze 
globalnym istnieje małe 
prawdopodobieństwo, że zmiana klimatu 
zostanie zahamowana. Nawet według 
optymistycznego scenariusza państwa będą 
coraz częściej zmagać się z nieuchronnymi 
skutkami zmiany klimatu z powodu 
przeszłych emisji gazów cieplarnianych 
oraz będą zmuszone do opracowania 
strategii na rzecz przystosowania się do 
zmiany klimatu. W ramach platformy 
z Durbanu dotyczącej zwiększenia działań 
na rzecz ochrony klimatu do 2015 r. ma 
zostać uzgodniona kompleksowa i solidna 
umowa mająca zastosowanie do 
wszystkich tych kwestii, a do roku 2020 
ma ona zostać wdrożona. UE będzie 
aktywnie uczestniczyć w tym procesie, 
włącznie z udziałem w dyskusjach na 
temat tego, jak zmniejszyć różnicę między 
obecnymi zobowiązaniami do obniżania 
emisji krajów rozwiniętych i rozwijających 
się, a także na temat działań koniecznych 
do kontynuowania dążenia do ograniczania 
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emisji w celu utrzymania wzrostu średniej 
temperatury na poziomie 2°C. Działania 
następcze wynikające z Rio+20 powinny 
również pomóc ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych, tym samym wspierając 
przeciwdziałanie zmianie klimatu. UE 
powinna również angażować się w 
partnerstwa ze strategicznymi partnerami 
na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu 
oraz intensyfikować działania w ramach 
takich partnerstw, a także podejmować 
dalsze działania na rzecz włączenia 
problematyki ochrony środowiska i 
klimatu do swojej polityki rozwoju.

emisji w celu utrzymania wzrostu średniej 
temperatury na poziomie 2°C. Działania 
następcze wynikające z Rio+20 powinny 
również pomóc ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych, tym samym wspierając 
przeciwdziałanie zmianie klimatu. UE 
powinna również angażować się 
w partnerstwa ze strategicznymi 
partnerami na rzecz przeciwdziałania 
zmianie klimatu oraz intensyfikować 
działania w ramach takich partnerstw, 
a także podejmować dalsze działania na 
rzecz włączenia problematyki ochrony 
środowiska i klimatu do swojej polityki 
rozwoju. UE powinna przewodzić 
międzynarodowym negocjacjom na rzecz 
wspierania współdziałania między 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji i innymi systemami handlu 
uprawnieniami do emisji w celu 
stworzenia w najbliższej przyszłości 
światowego rynku dwutlenku węgla 
między krajami członkowskimi 
Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) i najważniejszymi 
gospodarkami wschodzącymi.

Or. es

Poprawka 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 96

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

96. Cele globalne dotyczące różnorodności 
biologicznej określone w Konwencji o 
różnorodności biologicznej powinny zostać 
zrealizowane do 2020 r. jako podstawa dla 
zatrzymania procesu utraty różnorodności 
biologicznej na całym świecie, a 
ewentualnie również odwrócenia tych 
trendów. UE będzie miała swój słuszny 
udział w tych staraniach, między innymi 
poprzez osiągniecie celu podwojenia 
finansowania związanego z różnorodnością 

96. Cele globalne dotyczące różnorodności 
biologicznej określone w Konwencji o 
różnorodności biologicznej powinny zostać 
zrealizowane do 2020 r. jako podstawa dla 
zatrzymania procesu utraty różnorodności 
biologicznej na całym świecie, a 
ewentualnie również odwrócenia tych 
trendów. UE będzie miała swój słuszny 
udział w tych staraniach, między innymi 
poprzez osiągnięcie celu podwojenia 
finansowania związanego z różnorodnością 
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biologiczną dla krajów rozwijających się 
do 2015 r. oraz zachowanie tego poziomu 
do roku 2020. Już teraz istnieje globalny 
cel przewidziany do zrealizowania do 2020 
r. dotyczący zarządzania zagrożeniami 
związanymi z substancjami chemicznymi. 
UE będzie nadal aktywnie i 
konstruktywnie uczestniczyć we 
wspieraniu osiągnięcia celów tych 
procesów.

biologiczną dla krajów rozwijających się 
do 2015 r. oraz zachowanie tego poziomu 
do roku 2020. UE będzie nadal wspierać 
wdrażanie konwencji ONZ w sprawie 
zwalczania pustynnienia, zwłaszcza przez 
działania zmierzające do uzyskania na 
świecie zerowego bilansu degradacji gleb, 
zgodnie z ustaleniami z Rio+20. Dołoży 
również większych starań o osiągnięcie 
wyznaczonego na 2020 r. światowego celu 
dotyczącego należytego zarządzania 
substancjami chemicznymi przez cały cykl 
ich życia oraz odpadami niebezpiecznymi, 
co uwypuklono na konferencji Rio+20, a 
także propagowania odpowiednich 
konwencji. UE będzie nadal aktywnie i 
konstruktywnie uczestniczyć we 
wspieraniu osiągnięcia celów tych 
procesów.

Or. en

Poprawka 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 96 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

96a. UE powinna aktywnie włączyć się w 
międzynarodowe negocjacje dotyczące 
nowych i pojawiających się zagadnień, 
zwłaszcza nowych konwencji, umów i 
ocen, np. w negocjacje w sprawie 
zawarcia, zgodnie z konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, umowy 
wykonawczej dotyczącej obszarów 
położonych poza jurysdykcją państw, a 
także w sprawie światowej oceny stanu 
oceanów.

Or. en
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Poprawka 475
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 97

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

97. UE uczestniczyła już pomyślnie w 
wielostronnych umowach 
środowiskowych, choć część państw 
członkowskich nadal nie ratyfikowało 
kluczowych umów. Podważa to 
wiarygodność UE podczas powiązanych 
negocjacji. Państwa członkowskie i UE
powinny zapewnić terminową ratyfikację 
wszystkich wielostronnych umów 
środowiskowych, których są 
sygnatariuszami.

97. UE uczestniczyła już pomyślnie w 
wielostronnych umowach 
środowiskowych, choć część państw 
członkowskich nadal nie ratyfikowało 
kluczowych umów. Podważa to 
wiarygodność UE podczas powiązanych 
negocjacji. Państwa członkowskie i 
Komisja powinny zapewnić terminową 
ratyfikację wszystkich wielostronnych 
umów środowiskowych, których są 
sygnatariuszami, biorąc przy tym jednak 
pod uwagę, że państwa członkowskie 
mogą stosować różne podejścia w walce ze 
zmianą klimatu.

Or. de

Poprawka 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 97 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

97a. UE powinna jeszcze zwiększyć swój 
wkład w inicjatywy mające ułatwiać 
przejście na zieloną, sprzyjającą 
włączeniu społecznemu gospodarkę na 
szczeblu międzynarodowym, takie jak 
wspieranie odpowiednich sprzyjających 
warunków, tworzenie instrumentów 
opartych na rynku i wskaźników 
wykraczających poza PKB, spójnych z jej 
polityką wewnętrzną.

Or. en
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Poprawka 477
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 98

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

98. UE powinna również wykorzystać 
swoją pozycję jednego z największych 
rynków świata w celu wspierania strategii 
politycznych i metod, które zmniejszają 
obciążenie globalnej bazy zasobów 
naturalnych. Można to osiągnąć zmieniając 
strukturę konsumpcji, a także 
dopilnowując, by strategie polityczne 
dotyczące handlu i rynku wewnętrznego 
wspierały realizację celów dotyczących 
ochrony środowiska i klimatu oraz 
zapewniały zachęty dla innych krajów do 
usprawniania i wzmacniania swoich ram 
prawnych i norm związanych z ochroną 
środowiska. UE będzie nadal wspierała 
zrównoważony rozwój w drodze 
negocjowania i wdrażania specjalnych 
postanowień w ramach swoich 
międzynarodowych umów handlowych 
oraz powinna rozważyć także inne 
warianty strategiczne w celu zmniejszenia 
wpływu konsumpcji w UE na środowisko 
w krajach spoza UE. Przykładem takiego 
wariantu strategicznego są dwustronne
partnerstwa na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT), na mocy których 
ustanowiono ramy gwarantujące, że z 
krajów partnerskich na rynek UE 
wprowadzane jest jedynie drewno 
pochodzące z legalnego wyrębu.

98. UE powinna również wykorzystać 
swoją pozycję jednego z największych 
rynków świata w celu wspierania strategii 
politycznych i metod, które zmniejszają 
obciążenie globalnej bazy zasobów 
naturalnych. Nie można tego osiągnąć 
samemu, ale można to zainicjować,
zmieniając strukturę konsumpcji i 
produkcji, a także dopilnowując, by 
strategie polityczne dotyczące handlu i 
rynku wewnętrznego wspierały realizację 
celów dotyczących ochrony środowiska i 
klimatu oraz zapewniały zachęty dla 
innych krajów do usprawniania i 
wzmacniania swoich ram prawnych i norm 
związanych z ochroną środowiska. UE 
będzie nadal wspierała zrównoważony 
rozwój w drodze negocjowania i wdrażania 
specjalnych postanowień w ramach swoich 
międzynarodowych umów handlowych 
oraz powinna rozważyć także inne 
warianty strategiczne w celu zmniejszenia 
wpływu konsumpcji w UE na środowisko 
w krajach spoza UE. Dwustronne 
partnerstwa na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT) są dalej rozwijane i 
rozszerzane na inne produkty.

Or. en

Poprawka 478
Giancarlo Scottà
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 98

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

98. UE powinna również wykorzystać 
swoją pozycję jednego z największych 
rynków świata w celu wspierania strategii 
politycznych i metod, które zmniejszają 
obciążenie globalnej bazy zasobów 
naturalnych. Można to osiągnąć zmieniając 
strukturę konsumpcji, a także 
dopilnowując, by strategie polityczne 
dotyczące handlu i rynku wewnętrznego 
wspierały realizację celów dotyczących 
ochrony środowiska i klimatu oraz
zapewniały zachęty dla innych krajów do 
usprawniania i wzmacniania swoich ram 
prawnych i norm związanych z ochroną 
środowiska. UE będzie nadal wspierała 
zrównoważony rozwój w drodze 
negocjowania i wdrażania specjalnych 
postanowień w ramach swoich 
międzynarodowych umów handlowych 
oraz powinna rozważyć także inne 
warianty strategiczne w celu zmniejszenia 
wpływu konsumpcji w UE na środowisko 
w krajach spoza UE. Przykładem takiego 
wariantu strategicznego są dwustronne 
partnerstwa na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT), na mocy których 
ustanowiono ramy gwarantujące, że z 
krajów partnerskich na rynek UE 
wprowadzane jest jedynie drewno 
pochodzące z legalnego wyrębu.

98. UE powinna również wykorzystać 
swoją pozycję jednego z największych 
rynków świata w celu wspierania strategii 
politycznych i metod, które zmniejszają 
obciążenie globalnej bazy zasobów 
naturalnych. Można to osiągnąć zmieniając 
strukturę konsumpcji, a także 
dopilnowując, by strategie polityczne 
dotyczące handlu i rynku wewnętrznego 
wspierały realizację celów dotyczących 
ochrony środowiska i klimatu oraz, w 
oparciu o zasadę wzajemności, zawierały 
postanowienia, dzięki którym inne kraje 
dokonają aktualizacji swoich ram 
prawnych i norm związanych z ochroną 
środowiska oraz przeciwdziałaniem 
dumpingowi ekologicznemu i będą je 
stosować. UE będzie nadal wspierała 
zrównoważony rozwój w drodze 
negocjowania i wdrażania specjalnych 
postanowień w ramach swoich 
międzynarodowych umów handlowych 
oraz powinna rozważyć także inne 
warianty strategiczne w celu zmniejszenia 
wpływu konsumpcji w UE na środowisko 
w krajach spoza UE. Przykładem takiego 
wariantu strategicznego są dwustronne 
partnerstwa na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT), na mocy których 
ustanowiono ramy gwarantujące, że z 
krajów partnerskich na rynek UE 
wprowadzane jest jedynie drewno 
pochodzące z legalnego wyrębu.

Or. it

Poprawka 479
Dan Jørgensen
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 98

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

98. UE powinna również wykorzystać 
swoją pozycję jednego z największych 
rynków świata w celu wspierania strategii 
politycznych i metod, które zmniejszają 
obciążenie globalnej bazy zasobów 
naturalnych. Można to osiągnąć zmieniając 
strukturę konsumpcji, a także 
dopilnowując, by strategie polityczne 
dotyczące handlu i rynku wewnętrznego 
wspierały realizację celów dotyczących 
ochrony środowiska i klimatu oraz 
zapewniały zachęty dla innych krajów do 
usprawniania i wzmacniania swoich ram 
prawnych i norm związanych z ochroną 
środowiska. UE będzie nadal wspierała 
zrównoważony rozwój w drodze 
negocjowania i wdrażania specjalnych 
postanowień w ramach swoich 
międzynarodowych umów handlowych 
oraz powinna rozważyć także inne 
warianty strategiczne w celu zmniejszenia 
wpływu konsumpcji w UE na środowisko 
w krajach spoza UE. Przykładem takiego 
wariantu strategicznego są dwustronne 
partnerstwa na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT), na mocy których 
ustanowiono ramy gwarantujące, że z 
krajów partnerskich na rynek UE 
wprowadzane jest jedynie drewno 
pochodzące z legalnego wyrębu.

98. UE powinna również wykorzystać 
swoją pozycję jednego z największych 
rynków świata w celu wspierania strategii 
politycznych i metod, które zmniejszają 
obciążenie globalnej bazy zasobów 
naturalnych. Można to osiągnąć,
zmieniając strukturę konsumpcji i 
produkcji, a także dopilnowując, by 
strategie polityczne dotyczące handlu i 
rynku wewnętrznego wspierały realizację 
celów dotyczących ochrony środowiska i 
klimatu oraz zapewniały zachęty dla 
innych krajów do usprawniania i 
wzmacniania swoich ram prawnych i norm 
związanych z ochroną środowiska. UE 
będzie nadal wspierała zrównoważony 
rozwój w drodze negocjowania i wdrażania 
specjalnych postanowień w ramach swoich 
międzynarodowych i dwustronnych umów 
handlowych oraz powinna rozważyć także 
inne warianty strategiczne w celu 
zmniejszenia wpływu konsumpcji w UE na 
środowisko w krajach spoza UE.
Liberalizacja handlu nie powinna mieć 
negatywnego wpływu na środowisko w 
krajach trzecich ani utrudniać stosowania 
obowiązujących norm i strategii 
politycznych w dziedzinie środowiska, 
wprowadzonych w celu ochrony siedlisk 
oraz flory i fauny. Przykładem takiego 
wariantu strategicznego są dwustronne 
partnerstwa na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT), na mocy których 
ustanowiono ramy gwarantujące, że z 
krajów partnerskich na rynek UE 
wprowadzane jest jedynie drewno 
pochodzące z legalnego wyrębu.

Or. en
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Poprawka 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 98

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

98. UE powinna również wykorzystać 
swoją pozycję jednego z największych 
rynków świata w celu wspierania strategii 
politycznych i metod, które zmniejszają 
obciążenie globalnej bazy zasobów 
naturalnych. Można to osiągnąć zmieniając 
strukturę konsumpcji, a także 
dopilnowując, by strategie polityczne 
dotyczące handlu i rynku wewnętrznego 
wspierały realizację celów dotyczących 
ochrony środowiska i klimatu oraz 
zapewniały zachęty dla innych krajów do 
usprawniania i wzmacniania swoich ram 
prawnych i norm związanych z ochroną 
środowiska. UE będzie nadal wspierała 
zrównoważony rozwój w drodze 
negocjowania i wdrażania specjalnych 
postanowień w ramach swoich 
międzynarodowych umów handlowych 
oraz powinna rozważyć także inne 
warianty strategiczne w celu zmniejszenia 
wpływu konsumpcji w UE na środowisko 
w krajach spoza UE. Przykładem takiego 
wariantu strategicznego są dwustronne 
partnerstwa na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT), na mocy których 
ustanowiono ramy gwarantujące, że z 
krajów partnerskich na rynek UE 
wprowadzane jest jedynie drewno 
pochodzące z legalnego wyrębu.

98. UE powinna również wykorzystać 
swoją pozycję jednego z największych 
rynków świata w celu wspierania strategii 
politycznych i metod, które zmniejszają 
obciążenie globalnej bazy zasobów 
naturalnych. Można to osiągnąć,
zmieniając strukturę konsumpcji i 
produkcji, a także dopilnowując, by 
strategie polityczne dotyczące handlu i 
rynku wewnętrznego wspierały realizację 
celów dotyczących ochrony środowiska i 
klimatu oraz zapewniały zachęty dla 
innych krajów do usprawniania i 
wzmacniania swoich ram prawnych i norm 
związanych z ochroną środowiska. UE 
będzie nadal wspierała zrównoważony 
rozwój w drodze negocjowania i wdrażania 
specjalnych postanowień w ramach swoich 
międzynarodowych umów handlowych 
oraz powinna rozważyć także inne 
warianty strategiczne w celu zmniejszenia 
wpływu konsumpcji w UE na środowisko 
w krajach spoza UE. Przykładem takiego 
wariantu strategicznego są dwustronne 
partnerstwa na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT), na mocy których 
ustanowiono ramy gwarantujące, że z 
krajów partnerskich na rynek UE 
wprowadzane jest jedynie drewno 
pochodzące z legalnego wyrębu. 
Rozważane będą również inne 
rozwiązania polityczne mające ograniczyć 
wpływ konsumpcji w UE na środowisko 
na świecie.

Or. en
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Poprawka 481
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 99

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

99. UE powinna w dalszym ciągu wspierać 
przyjazne dla środowiska praktyki 
handlowe. Nowe zobowiązania 
ustanowione na mocy inicjatywy 
społecznie odpowiedzialnych 
przedsiębiorstw dla spółek giełdowych i 
dużych spółek prywatnych zajmujących 
się pozyskiwaniem drewna dotyczące 
zgłaszania ich płatności na rzecz rządów 
przyczynią się do większej przejrzystości i 
rozliczalności w zakresie sposobu, w jaki 
wykorzystuje się zasoby naturalne. Będąc 
głównym dostawcą towarów i usług 
związanych z przemysłem ekologicznym, 
UE powinna wspierać globalne zielone 
normy, wolny handel towarami i usługami 
związanymi z przemysłem ekologicznym, 
szersze stosowanie technologii przyjaznych 
dla środowiska i klimatu, ochronę 
inwestycji i praw własności intelektualnej 
oraz międzynarodową wymianę 
najlepszych praktyk.

99. UE powinna w dalszym ciągu wspierać 
przyjazne dla środowiska praktyki 
handlowe. Będąc głównym dostawcą 
towarów i usług związanych z przemysłem 
ekologicznym, UE powinna wspierać 
globalne zielone normy, wolny handel 
towarami i usługami związanymi z 
przemysłem ekologicznym, szersze 
stosowanie technologii przyjaznych dla 
środowiska i klimatu, ochronę inwestycji i 
praw własności intelektualnej oraz 
międzynarodową wymianę najlepszych 
praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

Sektory przemysłu związane z leśnictwem wykorzystują zrównoważone odnawialne zasoby 
leśne, a ponadto obowiazują je już wymogi sprawozdawczości wynikające z innych przepisów 
oraz z dobrowolnych systemów weryfikacji przez strony trzecie.

Poprawka 482
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 99 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

99a. Znaczne zapasy przestarzałych 
pestycydów i innych przestarzałych 
środków chemicznych stanowią 
zagrożenie w państwach członkowskich 
UE oraz w krajach objętych Europejskim 
Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa i 
w Federacji Rosyjskiej. Zagrożenie to 
częściowo usunięto dzięki krajowym i 
unijnym programom oczyszczania, np. w 
krajach bałtyckich i w Polsce, część 
zagrożeń jednak się utrzymuje. W krajach 
objętych Europejskim Instrumentem 
Sąsiedztwa i Partnerstwa i w Federacji 
Rosyjskiej znaczne ilości tych substancji 
mogą spowodować klęskę ekologiczną, 
która dotknie obywateli, a także unijnych 
konsumentów przywożonej żywności. 
Trzeba wprowadzić strategię 
zapobiegawczą mającą na celu uniknięcie 
skandali żywnościowych (takich jak 
wykrycie nitrofenu w Niemczech) oraz 
strat gospodarczych; strategia ta powinna 
przyjąć postać całościowego regionalnego 
programu oczyszczania w państwach 
członkowskich UE oraz w krajach 
objętych Europejskim Instrumentem 
Sąsiedztwa i Partnerstwa i w Federacji 
Rosyjskiej. 

Or. en

Poprawka 483
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

100. Aby zwiększyć skuteczność działań 
unijnych mających na celu stawienie czoła 
wyzwaniom związanym z ochroną 

100. Aby zwiększyć skuteczność działań 
unijnych mających na celu stawienie czoła 
wyzwaniom związanym z ochroną 



PE508.029v01-00 54/66 AM\931429PL.doc

PL

środowiska i klimatem na poziomie 
regionalnym i globalnym, program ma
zagwarantować, że do 2020 r.:

środowiska i klimatem na poziomie 
regionalnym i globalnym, program 
powinien zagwarantować, że do 2020 r.:

Or. it

Poprawka 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wyniki Rio+20 zostaną w pełni 
uwzględnione w polityce zewnętrznej UE 
oraz iż UE będzie skutecznie uczestniczyć 
w globalnych działaniach mających na celu 
wdrożenie uzgodnionych zobowiązań, w 
tym zobowiązań wynikających z 
konwencji z Rio,

(a) wyniki Rio+20 zostaną w pełni 
uwzględnione w polityce wewnętrznej i
zewnętrznej UE oraz iż UE będzie 
skutecznie uczestniczyć w globalnych 
działaniach mających na celu wdrożenie 
uzgodnionych zobowiązań, w tym 
zobowiązań wynikających z konwencji z 
Rio,

Or. en

Poprawka 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) UE intensyfikuje inicjatywy mające 
ułatwiać przejście na całym świecie na 
zieloną, sprzyjającą włączeniu 
społecznemu gospodarkę w kontekście 
trwałego rozwoju i likwidacji ubóstwa 
oraz odgrywa ważną rolę w 
ukierunkowywaniu międzynarodowych 
ambicji na osiągnięcie tego celu.

Or. en
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Poprawka 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dążenia do przyjęcia celów 
zrównoważonego rozwoju, które: a)
dotyczą priorytetowych obszarów zielonej, 
sprzyjającej włączeniu społecznemu 
gospodarki oraz szerszych celów 
zrównoważonego rozwoju, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne, 
zrównoważone wykorzystywanie wody, 
bezpieczeństwo żywieniowe, oceany i 
zrównoważona konsumpcja oraz 
produkcja, a także kwestii przekrojowych, 
takich jak sprawiedliwość, włączenie 
społeczne, godna praca, praworządność i 
dobre rządy; b) znajdują zastosowanie w 
uniwersalny sposób, obejmując wszystkie 
trzy obszary zrównoważonego rozwoju; c)
podlegają ocenie oraz którym towarzyszą 
cele i wskaźniki, oraz d) są spójne 
wewnętrznie oraz spójne z ramami rozwoju 
po roku 2015, a także przyczyniają się do 
realizacji działań w dziedzinie klimatu;

(a) dążenia do przyjęcia celów 
zrównoważonego rozwoju, które: a)
dotyczą priorytetowych obszarów zielonej, 
sprzyjającej włączeniu społecznemu 
gospodarki oraz szerszych celów 
zrównoważonego rozwoju, takich jak
bezpieczeństwo energetyczne, 
zrównoważone wykorzystywanie wody, 
bezpieczeństwo żywieniowe, oceany i 
zrównoważona konsumpcja oraz 
produkcja, a także kwestii przekrojowych, 
takich jak sprawiedliwość, włączenie 
społeczne, godna praca, praworządność i 
dobre rządy; b) znajdują zastosowanie w 
uniwersalny sposób, obejmując wszystkie 
trzy obszary zrównoważonego rozwoju; c)
podlegają ocenie oraz którym towarzyszą 
cele i wskaźniki, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu różnych sytuacji w 
poszczególnych krajach, d) są spójne 
wewnętrznie oraz spójne z ramami rozwoju 
po roku 2015, e) są spójne z 
obowiązującymi i wszelkimi przyszłymi 
celami uzgodnionymi na szczeblu 
międzynarodowym, dotyczącymi np. 
różnorodności biologicznej, zmiany
klimatu, podstawowej ochrony socjalnej i 
in.;

Or. en

Poprawka 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dążenia do przyjęcia celów 
zrównoważonego rozwoju, które: a)
dotyczą priorytetowych obszarów zielonej, 
sprzyjającej włączeniu społecznemu 
gospodarki oraz szerszych celów 
zrównoważonego rozwoju, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne, 
zrównoważone wykorzystywanie wody, 
bezpieczeństwo żywieniowe, oceany i 
zrównoważona konsumpcja oraz 
produkcja, a także kwestii przekrojowych, 
takich jak sprawiedliwość, włączenie 
społeczne, godna praca, praworządność i 
dobre rządy; b) znajdują zastosowanie w 
uniwersalny sposób, obejmując wszystkie 
trzy obszary zrównoważonego rozwoju; c)
podlegają ocenie oraz którym towarzyszą 
cele i wskaźniki, oraz d) są spójne 
wewnętrznie oraz spójne z ramami rozwoju 
po roku 2015, a także przyczyniają się do 
realizacji działań w dziedzinie klimatu;

(a) dążenia do przyjęcia celów 
zrównoważonego rozwoju, które: a)
dotyczą priorytetowych obszarów zielonej, 
sprzyjającej włączeniu społecznemu 
gospodarki oraz szerszych celów 
zrównoważonego rozwoju, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne, 
zrównoważone wykorzystywanie wody, 
bezpieczeństwo żywieniowe, oceany i 
zrównoważona konsumpcja oraz 
produkcja, a także kwestii przekrojowych, 
takich jak sprawiedliwość, włączenie 
społeczne, godna praca, praworządność i 
dobre rządy; b) znajdują zastosowanie w 
uniwersalny sposób, obejmując wszystkie 
trzy obszary zrównoważonego rozwoju; c)
podlegają ocenie oraz którym towarzyszą 
cele i wskaźniki, oraz d) są spójne 
wewnętrznie oraz spójne z ramami rozwoju 
po roku 2015, a także z innymi 
międzynarodowymi zobowiązaniami, 
dotyczącymi np. zmiany klimatu i 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 488
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dążenia do przyjęcia celów 
zrównoważonego rozwoju, które: a)
dotyczą priorytetowych obszarów zielonej, 
sprzyjającej włączeniu społecznemu 
gospodarki oraz szerszych celów 
zrównoważonego rozwoju, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne, 

(a) dążenia do przyjęcia celów 
zrównoważonego rozwoju, które: a)
dotyczą priorytetowych obszarów zielonej, 
sprzyjającej włączeniu społecznemu 
gospodarki oraz szerszych celów 
zrównoważonego rozwoju, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne, 
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zrównoważone wykorzystywanie wody, 
bezpieczeństwo żywieniowe, oceany i 
zrównoważona konsumpcja oraz 
produkcja, a także kwestii przekrojowych, 
takich jak sprawiedliwość, włączenie 
społeczne, godna praca, praworządność i 
dobre rządy; b) znajdują zastosowanie w 
uniwersalny sposób, obejmując wszystkie 
trzy obszary zrównoważonego rozwoju; c)
podlegają ocenie oraz którym towarzyszą 
cele i wskaźniki, oraz d) są spójne 
wewnętrznie oraz spójne z ramami rozwoju 
po roku 2015, a także przyczyniają się do 
realizacji działań w dziedzinie klimatu;

zrównoważone wykorzystywanie wody, 
bezpieczeństwo żywieniowe, oceany i 
zrównoważona konsumpcja oraz 
produkcja, w tym dobrostan zwierząt, a 
także kwestii przekrojowych, takich jak 
sprawiedliwość, włączenie społeczne, 
godna praca, praworządność i dobre rządy; 
b) znajdują zastosowanie w uniwersalny 
sposób, obejmując wszystkie trzy obszary 
zrównoważonego rozwoju; c) podlegają 
ocenie oraz którym towarzyszą cele i 
wskaźniki, oraz d) są spójne wewnętrznie 
oraz spójne z ramami rozwoju po roku 
2015, a także przyczyniają się do realizacji 
działań w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dążenia do skuteczniejszej struktury 
ONZ ds. zrównoważonego rozwoju 
poprzez wspieranie UNEP zgodnie z 
wnioskami z Rio+20, jednocześnie nadal 
dążąc do podniesienia statusu UNEP, aby 
nadać mu status organizacji ONZ, a także
wspierając ciągłe działania mające na celu 
zwiększenie synergii między 
wielostronnymi umowami 
środowiskowymi;

(b) dążenia do skuteczniejszej struktury 
ONZ ds. zrównoważonego rozwoju, 
zwłaszcza jego aspektów środowiskowych,
poprzez: a) dalsze wspieranie Programu 
Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 
Środowiska (UNEP) zgodnie z wnioskami 
z Rio+20, w oparciu o decyzję Rady 
Zarządzającej UNEP o utworzeniu w 
ONZ zgromadzenia ds. środowiska,
jednocześnie nadal dążąc do podniesienia 
statusu UNEP, aby nadać mu status 
organizacji wyspecjalizowanej; b)
wspierając działania mające na celu 
zwiększenie synergii między 
wielostronnymi umowami 
środowiskowymi, zwłaszcza w kwestii 
środków chemicznych i odpadów oraz 
klastrów różnorodności biologicznej, oraz 
c) przyczyniając się do umocnienia 
zdecydowanych i kategorycznych 
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wystąpień na rzecz środowiska w pracach 
forum politycznego wyższego szczebla ds. 
trwałego rozwoju.

Or. en

Poprawka 490
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dążenia do skuteczniejszej struktury 
ONZ ds. zrównoważonego rozwoju 
poprzez wspieranie UNEP zgodnie z 
wnioskami z Rio+20, jednocześnie nadal 
dążąc do podniesienia statusu UNEP, aby 
nadać mu status organizacji ONZ, a także
wspierając ciągłe działania mające na celu 
zwiększenie synergii między 
wielostronnymi umowami 
środowiskowymi;

(b) dążenia do skuteczniejszej struktury 
ONZ ds. zrównoważonego rozwoju 
poprzez wspieranie UNEP zgodnie z 
wnioskami z Rio+20, a także wspierania 
obecnie podejmowanych działań mających
na celu zwiększenie synergii między 
wielostronnymi umowami 
środowiskowymi;

Or. it

Poprawka 491
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zwiększenia oddziaływania różnych 
źródeł finansowania, w tym
opodatkowania i mobilizacji krajowych 
zasobów, inwestycji prywatnych, nowych i 
innowacyjnych źródeł, a także tworzenia 
możliwości wykorzystania pomocy 
rozwojowej do zastosowania takich innych 
źródeł finansowania w ramach strategii 

(c) zwiększenia oddziaływania różnych 
źródeł finansowania, w tym poprzez 
opodatkowanie i uwolnienie krajowych 
zasobów, inwestycje prywatne, nowe i 
innowacyjne źródła, a także tworzenia 
możliwości wykorzystania pomocy 
rozwojowej do zastosowania takich innych 
źródeł finansowania w ramach strategii 
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finansowania rozwoju zrównoważonego 
ustanowionej w Rio, a także w ramach 
własnych strategii politycznych UE, w tym 
w ramach zobowiązań międzynarodowych 
dotyczących finansowania działań na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i na 
rzecz różnorodności biologicznej;

finansowania rozwoju zrównoważonego 
ustanowionej w Rio, a także w ramach 
własnych strategii politycznych UE, w tym 
w ramach zobowiązań międzynarodowych 
dotyczących finansowania działań na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu i na 
rzecz różnorodności biologicznej;

Or. it

Poprawka 492
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) współdziałania z krajami partnerskimi 
w bardziej strategiczny sposób. Powinno to 
obejmować koncentrowanie działań w 
ranach współpracy: 1) z partnerami 
strategicznymi, na wspieraniu najlepszych 
praktyk dotyczących unijnej polityki w 
dziedzinie ochrony środowiska, 
prawodawstwa i konwergencji w 
wielostronnych negocjacjach dotyczących 
ochrony środowiska; 2) z państwami 
objętymi europejską polityką sąsiedztwa, 
na stopniowym zbliżaniu się do 
kluczowych założeń unijnej polityki w 
sprawie ochrony środowiska i klimatu oraz 
prawodawstwa, a także na wzmacnianiu 
współpracy celem podjęcia regionalnych 
wyzwań związanych z ochroną środowiska 
i klimatem; 3) z krajami rozwijającymi się, 
na wspieraniu ich działań dążących do 
ochrony środowiska, przeciwdziałania 
zmianie klimatu i ograniczenia klęsk 
żywiołowych oraz wdrożenia 
międzynarodowych zobowiązań 
dotyczących ochrony środowiska w 
ramach przyczyniania się do zmniejszania 
ubóstwa i wspierania zrównoważonego 
rozwoju;

(d) współdziałania z krajami partnerskimi 
w bardziej strategiczny sposób. Powinno to 
obejmować koncentrowanie działań w 
ranach współpracy: 1) z partnerami 
strategicznymi, na wspieraniu najlepszych 
praktyk dotyczących unijnej polityki w 
dziedzinie ochrony środowiska, 
prawodawstwa i konwergencji w 
wielostronnych negocjacjach dotyczących 
ochrony środowiska; 2) z państwami 
objętymi europejską polityką sąsiedztwa, 
na stopniowym zbliżaniu się do 
kluczowych założeń unijnej polityki w 
sprawie ochrony środowiska i klimatu oraz 
prawodawstwa, a także na wzmacnianiu 
współpracy celem podjęcia regionalnych 
wyzwań związanych z ochroną środowiska 
i klimatem; 3) z krajami rozwijającymi się, 
na wspieraniu ich działań dążących do 
ochrony środowiska, przystosowania się do 
zmiany klimatu i ograniczenia klęsk 
żywiołowych oraz wdrożenia 
międzynarodowych zobowiązań 
dotyczących ochrony środowiska w 
ramach przyczyniania się do zmniejszania 
ubóstwa i wspierania zrównoważonego 
rozwoju;
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Or. it

Poprawka 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) współdziałania z krajami partnerskimi 
w bardziej strategiczny sposób. Powinno to 
obejmować koncentrowanie działań w 
ranach współpracy: 1) z partnerami 
strategicznymi, na wspieraniu najlepszych 
praktyk dotyczących unijnej polityki w 
dziedzinie ochrony środowiska, 
prawodawstwa i konwergencji w 
wielostronnych negocjacjach dotyczących 
ochrony środowiska; 2) z państwami 
objętymi europejską polityką sąsiedztwa, 
na stopniowym zbliżaniu się do 
kluczowych założeń unijnej polityki w 
sprawie ochrony środowiska i klimatu oraz 
prawodawstwa, a także na wzmacnianiu 
współpracy celem podjęcia regionalnych 
wyzwań związanych z ochroną środowiska 
i klimatem; 3) z krajami rozwijającymi się, 
na wspieraniu ich działań dążących do 
ochrony środowiska, przeciwdziałania
zmianie klimatu i ograniczenia klęsk 
żywiołowych oraz wdrożenia 
międzynarodowych zobowiązań 
dotyczących ochrony środowiska w 
ramach przyczyniania się do zmniejszania 
ubóstwa i wspierania zrównoważonego 
rozwoju;

(d) współdziałania z krajami partnerskimi 
w bardziej strategiczny sposób, co 
obejmuje powiadamianie o stanowisku i 
celach UE z wyprzedzeniem w stosunku 
do organizowanych konferencji 
międzynarodowych; powinno to 
obejmować koncentrowanie działań w 
ranach współpracy: 1) z partnerami 
strategicznymi, na wspieraniu najlepszych 
praktyk dotyczących unijnej polityki w 
dziedzinie ochrony środowiska, 
prawodawstwa i konwergencji w 
wielostronnych negocjacjach dotyczących 
ochrony środowiska; 2) z państwami 
objętymi europejską polityką sąsiedztwa, 
na stopniowym zbliżaniu się do 
kluczowych założeń unijnej polityki w 
sprawie ochrony środowiska i klimatu oraz 
prawodawstwa, a także na wzmacnianiu 
współpracy celem podjęcia regionalnych 
wyzwań związanych z ochroną środowiska 
i klimatem; 3) z krajami rozwijającymi się, 
na wspieraniu ich działań dążących do 
ochrony środowiska, przeciwdziałania 
zmianie klimatu i ograniczenia klęsk 
żywiołowych oraz wdrożenia 
międzynarodowych zobowiązań 
dotyczących ochrony środowiska w 
ramach przyczyniania się do zmniejszania 
ubóstwa i wspierania zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en
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Poprawka 494
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) współdziałania z krajami partnerskimi 
w bardziej strategiczny sposób. Powinno to 
obejmować koncentrowanie działań w 
ranach współpracy: z partnerami 
strategicznymi, na wspieraniu najlepszych 
praktyk dotyczących unijnej polityki w 
dziedzinie ochrony środowiska, 
prawodawstwa i konwergencji w 
wielostronnych negocjacjach dotyczących 
ochrony środowiska; z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, na 
stopniowym zbliżaniu się do kluczowych 
założeń unijnej polityki w sprawie ochrony 
środowiska i klimatu oraz prawodawstwa, 
a także na wzmacnianiu współpracy celem 
podjęcia regionalnych wyzwań związanych 
z ochroną środowiska i klimatem; z 
krajami rozwijającymi się, na wspieraniu 
ich działań dążących do ochrony 
środowiska, przeciwdziałania zmianie 
klimatu i ograniczenia klęsk żywiołowych 
oraz wdrożenia międzynarodowych 
zobowiązań dotyczących ochrony 
środowiska w ramach przyczyniania się do 
zmniejszania ubóstwa i wspierania 
zrównoważonego rozwoju;

(d) współdziałania z krajami partnerskimi 
w bardziej strategiczny sposób. Powinno to 
obejmować koncentrowanie działań w 
ramach współpracy: z partnerami 
strategicznymi, na wspieraniu najlepszych 
praktyk dotyczących unijnej polityki w 
dziedzinie ochrony środowiska, 
prawodawstwa i konwergencji w 
wielostronnych negocjacjach dotyczących 
ochrony środowiska; z państwami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, na 
stopniowym zbliżaniu się do kluczowych 
założeń unijnej polityki w sprawie ochrony 
środowiska i klimatu oraz prawodawstwa, 
a także na wzmacnianiu współpracy celem 
podjęcia regionalnych wyzwań związanych 
z ochroną środowiska i klimatem; z 
krajami rozwijającymi się, na wspieraniu 
ich działań dążących do ochrony 
środowiska, przeciwdziałania zmianie 
klimatu i ograniczenia klęsk żywiołowych 
oraz wdrożenia międzynarodowych 
zobowiązań dotyczących ochrony 
środowiska w ramach przyczyniania się do 
zmniejszania ubóstwa i wspierania 
zrównoważonego rozwoju; w kwestiach 
handlowych, szczególnie w dwustronnych 
umowach handlowych, należy stosować 
zasadę wzajemności;

Or. fr

Poprawka 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) udziału w wielostronnych procesach 
związanych z ochroną środowiska, w tym 
w Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
konwencji o różnorodności biologicznej i 
konwencji dotyczących substancji 
chemicznych, a także na innych istotnych 
forach, takich jak Międzynarodowa 
Organizacja Lotnictwa Cywilnego i 
Międzynarodowa Organizacja Morska, w 
bardziej spójny, aktywny i skuteczny 
sposób w celu zapewnienia realizacji 
zobowiązań przewidzianych na rok 2020 
na poziomie UE i globalnym, oraz w celu 
uzgodnienia międzynarodowych działań, 
jakie należy podjąć po roku 2020;

(e) udziału w wielostronnych procesach 
związanych z ochroną środowiska, w tym 
w Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
konwencji o różnorodności biologicznej i 
konwencji dotyczących substancji 
chemicznych, a także na innych istotnych 
forach, takich jak Międzynarodowa 
Organizacja Lotnictwa Cywilnego i 
Międzynarodowa Organizacja Morska, w 
bardziej spójny, aktywny i skuteczny 
sposób w celu zapewnienia realizacji 
zobowiązań przewidzianych na rok 2020 
na poziomie UE i globalnym, oraz w celu 
uzgodnienia międzynarodowych działań, 
jakie należy podjąć po roku 2020, w także 
wspierania starań o wdrożenie wszystkich 
najważniejszych wielostronnych umów o 
ochronie środowiska znacznie przed 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) udziału w wielostronnych procesach 
związanych z ochroną środowiska, w tym 
w Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
konwencji o różnorodności biologicznej i 
konwencji dotyczących substancji 
chemicznych, a także na innych istotnych 
forach, takich jak Międzynarodowa 
Organizacja Lotnictwa Cywilnego i 
Międzynarodowa Organizacja Morska, w 
bardziej spójny, aktywny i skuteczny 
sposób w celu zapewnienia realizacji 

(e) udziału w wielostronnych procesach 
związanych z ochroną środowiska, w tym 
w Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
konwencji o różnorodności biologicznej, 
Konwencji o międzynarodowym handlu 
dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem (CITES), 
Międzynarodowej konwencji o 
uregulowaniu połowów wielorybów i 
konwencji dotyczących substancji 
chemicznych, a także na innych istotnych 
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zobowiązań przewidzianych na rok 2020 
na poziomie UE i globalnym, oraz w celu 
uzgodnienia międzynarodowych działań, 
jakie należy podjąć po roku 2020;

forach, takich jak Międzynarodowa 
Organizacja Lotnictwa Cywilnego i 
Międzynarodowa Organizacja Morska, w 
bardziej spójny, aktywny i skuteczny 
sposób w celu zapewnienia realizacji 
zobowiązań przewidzianych na rok 2020 
na poziomie UE i globalnym, oraz w celu 
uzgodnienia międzynarodowych działań, 
jakie należy podjąć po roku 2020;

Or. en

Poprawka 497
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) ratyfikowania wszystkich kluczowych 
wielostronnych umów środowiskowych na 
długo przed rokiem 2020;

(f) ratyfikowania wszystkich kluczowych 
wielostronnych umów środowiskowych;

Or. it

Poprawka 498
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ratyfikowania wszystkich kluczowych 
wielostronnych umów środowiskowych na 
długo przed rokiem 2020;

f) ratyfikowania wszystkich kluczowych 
wielostronnych umów środowiskowych na 
długo przed rokiem 2020, pod warunkiem, 
że nie wywierają one istotnego 
negatywnego wpływu na konkurencyjność 
Europy;

Or. fr

Poprawka 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) dokonania oceny wpływu na 
środowisko, w kontekście globalnym, 
konsumpcji towarów żywnościowych i 
innych towarów w UE, a także oceny 
ewentualnych powiązanych skutków.

(g) dokonania oceny wpływu na 
środowisko, w kontekście globalnym, 
konsumpcji towarów żywnościowych i 
innych towarów w UE, a także oceny 
ewentualnych powiązanych skutków oraz 
podjęcia niezbędnych działań politycznych 
w reakcji na wnioski płynące z tych ocen.

Or. en

Poprawka 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 100 – akapit drugi – litera g – podpunkt i (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wspierania rozszerzania i dalszego 
rozwoju systemów handlu uprawnieniami 
do emisji na całym świecie oraz 
umożliwienia wprowadzenia 
międzyregionalnych powiązań między 
nimi;

Or. en

Uzasadnienie

Rozwijanie systemów handlu uprawnieniami do emisji i łączenie ich między sobą przyczyni 
się do złagodzenia zmiany klimatu oraz do stymulowania ekologicznych innowacji, 
stabilizując zarazem ceny CO2, wyrównując warunki obowiązujące na szczeblu 
międzynarodowym i wspierając na całym świecie współpracę w dziedzinie zmiany klimatu.

Poprawka 501
Erik Bánki

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 101
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

101. Komisja zapewni monitorowanie 
wdrażania programu w ramach procesu 
regularnego monitorowania realizacji 
strategii „Europa 2020”. Ocena programu 
zostanie przeprowadzona przed 2020 r., w 
szczególności na podstawie sprawozdania 
Europejskiej Agencji Środowiska „Stan 
środowiska”.

101. Należy ustalić ogólną metodę 
monitorowania, by śledzić postępy w 
osiąganiu dziewięciu celów 
priorytetowych, obejmującą cele 
pośrednie i ciągłe monitorowanie przez 
cały czas wdrażania programu. Ponadto
Komisja zapewni monitorowanie 
wdrażania programu w ramach procesu 
regularnego monitorowania realizacji 
strategii „Europa 2020”. Ocena programu 
zostanie przeprowadzona przed 2020 r., w 
szczególności na podstawie sprawozdania 
Europejskiej Agencji Środowiska „Stan 
środowiska”.

Or. en

Poprawka 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 101

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

101. Komisja zapewni monitorowanie 
wdrażania programu w ramach procesu 
regularnego monitorowania realizacji 
strategii „Europa 2020”. Ocena programu 
zostanie przeprowadzona przed 2020 r., w 
szczególności na podstawie sprawozdania 
Europejskiej Agencji Środowiska „Stan 
środowiska”.

101. Komisja zapewni monitorowanie 
wdrażania programu w ramach procesu 
regularnego monitorowania realizacji 
strategii „Europa 2020”. Ocena programu 
zostanie przeprowadzona przed 2020 r., w 
szczególności na podstawie sprawozdania 
Europejskiej Agencji Środowiska „Stan 
środowiska”. Komisja co dwa lata będzie 
przedstawiać Parlamentowi sprawozdanie 
z postępów w realizacji programu działań 
w zakresie środowiska naturalnego.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie skutecznego wdrażania programu działań w zakresie środowiska naturalnego 
wmaga, by Parlament co dwa lata otrzymywał sprawozdanie z jego realizacji.
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Poprawka 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 102

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

102. Wskaźniki wykorzystane do 
monitorowania postępów w realizacji 
celów priorytetowych obejmują wskaźniki 
stosowane przez Europejską Agencję 
Środowiska do monitorowania stanu 
środowiska oraz wskaźniki do 
monitorowania realizacji istniejących 
celów związanych z ochroną środowiska i 
klimatem, a także wdrażania 
prawodawstwa w tym zakresie, w tym 
celów dotyczących klimatu i energii, 
różnorodności biologicznej oraz celów 
pośrednich w zakresie efektywnego 
gospodarowania zasobami. Dodatkowe 
wskaźniki do pomiaru ogólnych postępów 
w dążeniu do tego, by w europejskiej 
gospodarce i społeczeństwach efektywnie 
wykorzystywano zasoby oraz do pomiaru 
wkładu w dążenie do dobrobytu i 
dobrostanu zostaną opracowane w 
porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami w ramach Planu działania na 
rzecz zasobooszczędnej Europy.

102. Wskaźniki wykorzystane do 
monitorowania postępów w realizacji 
celów priorytetowych obejmują wskaźniki 
stosowane przez Europejską Agencję 
Środowiska do monitorowania stanu 
środowiska oraz wskaźniki do 
monitorowania realizacji istniejących 
celów związanych z ochroną środowiska i 
klimatem, a także wdrażania 
prawodawstwa w tym zakresie, w tym 
celów dotyczących klimatu i energii, 
różnorodności biologicznej oraz 
proponowanych celów pośrednich w 
zakresie efektywnego gospodarowania 
zasobami. Dodatkowe wskaźniki do 
pomiaru ogólnych postępów w dążeniu do 
tego, by w europejskiej gospodarce i 
społeczeństwach efektywnie 
wykorzystywano zasoby, oraz do pomiaru 
wkładu w dążenie do dobrobytu i 
dobrostanu zostaną opracowane w 
porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami w ramach Planu działania na 
rzecz zasobooszczędnej Europy.

Or. en


