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Projekt poprawki 6300 === ENVI/6300 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Załącznik S 03 01 07 01 — Europejska Agencja Środowiska
Zmień uwagi w następujący sposób:
Zmień tekst w następujący sposób:

Stanowiska
2012 2011

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii Faktycznie obsadzone na dzień 
31 grudnia 2010 r. Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Grupa funkcyjna i grupa 
zaszeregowania

Stałe Czasowe Stałe Czasowe Stałe Czasowe
AD 16
AD 15 1 1
AD 14 2 2
AD 13 2 2
AD 12 1 9 1 9
AD 11 11 11
AD 10 9 9
AD 9 8 8

AD 8
8
7 7

AD 7 8 6
AD 6 6 7
AD 5

Ogółem dla AD 
1 64

63
1 62

AST 11 1 1 1
AST 10 1 3 3
AST 9 1 2 1 2
AST 8 1 8 1 8
AST 7 6 6
AST 6 10 8
AST 5 10 4
AST 4 10 14
AST 3 9 13
AST 2 4 4
AST 1 5 5

Ogółem dla AST 3 68 3 68
Suma całkowita 4 132

131
4 130

Razem zatrudnionych 136
135

134

Uzasadnienie:
Komisja, państwa członkowskie i Parlament zwróciły się do Agencji o zgromadzenie danych i 
przeanalizowanie informacji przedstawionych w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego, ponieważ 
opracowywanie informacji na temat zmian klimatu leży w zakresie kompetencji Agencji. Z uwagi na to, że 
zlecanie na zewnątrz zadania gromadzenia istotnych danych na temat zmian klimatu doprowadziłoby 
ostatecznie do wyższych kosztów dla budżetu UE, w projekcie budżetu na rok 2012 do planu zatrudnienia 
Europejskiej Agencji Środowiska dodano dwie nowe pozycje dla pracowników tymczasowych. Poprawka ta 
przywraca PB 2012.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projekt poprawki 6301 === ENVI/6301 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Załącznik S 03 01 02 01 — Europejska Agencja Chemikaliów
Zmień uwagi w następujący sposób:
Zmień tekst w następujący sposób:

Stanowiska
2012 2011

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii Faktycznie obsadzone na dzień 
31 grudnia 2010 r. Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Grupa funkcyjna i grupa 
zaszeregowania

Stałe
Stałe Czasowe

Stałe
Stałe Czasowe

Stałe
Stałe Czasowe

AD 16
AD 15 1 1 1
AD 14 1 1 1
AD 13 9 6 9

AD 12
24
21 14 21

AD 11
27
26

19
26

AD 10
29
28 21 28

AD 9
38
36

31
36

AD 8
40
38

30
36

AD 7
53
51

42
51

AD 6 50 39 50
AD 5 52 56 52

Ogółem dla AD 324
313

260 311

AST 11
AST 10 1 1

AST 9
5
4

1
4

AST 8 7 7 7
AST 7 12 10 12
AST 6 19 15 19
AST 5 22 17 22
AST 4 29 26 28
AST 3 25 23 25
AST 2 15 13 15
AST 1 12 11 12

Ogółem dla AST 147
146

123 145

Suma całkowita
Suma całkowita

471
459

383 456

Razem zatrudnionych 471
459

383 456

Uzasadnienie:
W celu rozpoczęcia realizacji nowych zadań, jak rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwolenia i 
przygotowywanie opinii naukowych dla Komisji służących za podstawę decyzji UE w sprawie udzielania 
zezwolenia, oraz w celu podjęcia się przez Agencję nowych zadań polegających na koordynacji i 
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podejmowaniu decyzji w sprawie ocen substancji chemicznych przeprowadzanych przez władze państw 
członkowskich, do planu zatrudnienia Agencji w należy dodać co najmniej dziesięć nowych pozycji 
wykraczających poza PB, które są neutralne dla budżetu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6302 === ENVI/6302 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 17 03 10 02 — Europejska Agencja Leków — Wkład do tytułu 3
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 03 10 02 18 695 000 18 695 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 9 929 000 9 929 000 25 471 000 25 471 000
Rezerwa

Ogółem 18 695 000 18 695 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 9 929 000 9 929 000 25 471 000 25 471 000

Uzasadnienie:
Finansowanie Europejskiej Agencji Leków w dużej mierze zależy od opłat. Dlatego też Agencja jest 
szczególnie wrażliwa na wahania na rynku i inne zmienne uwarunkowania, których w żaden sposób nie 
można przewidzieć w czasie ustanawiania budżetu UE.
Instrument w postaci dochodów przeznaczonych na określony cel nie powinien być zatem brany pod uwagę 
przy ustalaniu poziomu niezbędnych dotacji z budżetu UE, lecz powinien on gwarantować Europejskiej 
Agencji Leków elastyczność budżetową konieczną do szybkiego reagowania na te zmienne warunki 
rynkowe.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6303 === ENVI/6303 ===

Przedłożona przez: Corinne Lepage, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 17 03 07 02 — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności — Wkład do tytułu 3
Zmień dane liczbowe i Warunki uwolnienia rezerwy w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 03 07 02 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 3 246 550 364 600 25 734 550 23 054 600
Rezerwa 1 354 450 1 213 400 1 354 450 1 213 400

Ogółem 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000

Warunki uwolnienia rezerwy:
Dodaj następujący tekst:
Powtarzanie się od 2010 r. konfliktów interesów w kilku dziedzinach (GMO, substancje słodzące), 
przypadków składania niepełnych deklaracji o braku konfliktu interesów oraz łamania przepisów art. 16 
Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich poważnie szkodzi wiarygodności Agencji. 
5% środków składających się na wkład do tytułu 3 umieszczono w rezerwie w celu dopilnowania, by EFSA 
podjął praktyczne kroki w oparciu o ustalony harmonogram w celu rozwiązania tych problemów.
Kroki, jakie powinien podjąć EFSA, muszą obejmować:
- ustanowienie jasnej i precyzyjnej definicji „konfliktu interesów”, która będzie odpowiednio uwzględniać 
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definicję zaproponowaną przez OECD;
- dokładne wyjaśnienie, co EFSA rozumie przez sformułowanie „waga wskazanych konfliktów interesów”
oraz wyjaśnienie, w jaki sposób EFSA będzie stosował tę koncepcję w zespołach ekspertów;
- sporządzenie wytycznych dotyczących przestrzegania przez pracowników EFSA przepisów art. 16 
Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich;
- wdrożenie systemu weryfikowania deklaracji o braku konfliktu interesów w oparciu o informacje 
dotyczące odnośnych sektorów;
- ustanowienie sankcji za umyślne składanie niepełnych deklaracji o braku konfliktu interesów.
Uzasadnienie:
Powtarzanie się od 2010 r. konfliktów interesów w kilku dziedzinach (GMO, substancje słodzące), 
przypadków składania niepełnych deklaracji o braku konfliktu interesów oraz łamania przepisów art. 16 
Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich poważnie szkodzi wiarygodności Agencji. 
5% środków umieszczono w rezerwie w celu dopilnowania, by EFSA podjął praktyczne kroki w oparciu o 
ustalony harmonogram w celu rozwiązania tych problemów.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6304 === ENVI/6304 ===

Przedłożona przez: Theodoros Skylakakis, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 17 03 12

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 03 12 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR): Badanie przyczyn wysokiego i 
niewłaściwego zużycia antybiotyków
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Podstawa: art. 168 TFUE, który stanowi, że: „Działanie Unii, które uzupełnia polityki krajowe, 
nakierowane jest na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz 
usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Działanie to obejmuje zwalczanie 
epidemii, poprzez wspieranie badań nad ich przyczynami, sposobami ich rozprzestrzeniania się oraz 
zapobiegania im, jak również informacji i edukacji zdrowotnej, a także monitorowanie poważnych 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesne ostrzeganie w przypadku takich zagrożeń oraz ich 
zwalczanie.” AMR podlega postanowieniom tego artykułu.
Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest naturalnym zjawiskiem biologicznym, ale może je 
wzmacniać szereg czynników, w tym działalność człowieka. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat 
nieodpowiedzialne i nieprawidłowe stosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi i zwierząt 
przyspieszyło rozwój tego zjawiska. Łączy się to ze znacznymi kosztami dla osób indywidualnych i całego 
społeczeństwa, zarówno w odniesieniu do zdrowia ludzi, jak i zdrowia zwierząt. W przypadku infekcji 
spowodowanych opornymi mikroorganizmami szczególnie często występuje brak reakcji na leczenie 
konwencjonalne, co skutkuje przedłużeniem okresu choroby i większym ryzykiem zgonu. W 2009 r. 
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oszacowało, w oparciu o bakterie najczęściej 
izolowane z krwi w Europie, że co roku te wyselekcjonowane bakterie o oporności wielolekowej powodują 
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około 25 000 zgonów pacjentów oraz dodatkowe koszty opieki medycznej i utratę wydajności, które można 
oszacować na co najmniej 1,5 mld EUR rocznie. Sytuację tę pogarsza pojawianie się nowych zagrożeń 
związanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, takich jak rozprzestrzenianie się w skali 
międzynarodowej opornych na leki drugiego rzutu bakterii z rodziny Enterobacteriaceae produkujących 
karbapenemazy oraz prątków gruźlicy o oporności wielolekowej i oporności na leki drugiego rzutu (MDR 
i XDR TB). Według WHO co roku na świecie rejestruje się około 440 000 nowych przypadków MDR-TB, 
które powodują śmierć co najmniej 150 000 osób.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nieodpowiedzialne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków 
przyspieszyło tę tendencję. AMR jest zatem zjawiskiem o wyraźnych implikacjach transgranicznych, a 
ponadto nie można wykluczyć pojawienia się efektu obserwacji odstającej, który najprawdopodobniej nie 
będzie możliwy do opanowania przy obecnym poziomie środków i wiedzy.
W zaleceniach Rady z 2001 r. w sprawie rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w 
leczeniu ludzi (2002//77/WE) ustanowiono europejskie ramy na rzecz przyjęcia i realizacji krajowych 
strategii dotyczących zapobiegania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i kontroli jej oraz 
promowania rozważnego stosowania tych środków. W zaleceniach określono jasno sprecyzowane środki 
do przyjęcia przez państwa członkowskie, w tym ustanowienie i rozwój systemów nadzoru, środków 
zapobiegawczych, takich jak ograniczenie polegające na wydawaniu środków przeciwdrobnoustrojowych 
do stosowania ogólnego wyłącznie na receptę, programy edukacyjne i szkoleniowe oraz kampanie 
informacyjne itp.
Jednak, o ile można zauważyć postępy w zakresie promowania ostrożnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych, to w sprawozdaniu Komisji na temat wykonania tych zaleceń oraz w badania 
Eurobarometru w 2010 r. wskazano szereg uchybień i luk w promowaniu stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych. Dostęp do informacji na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe 
oraz wpływu na zachowania konsumpcyjne obywateli jest nadal zróżnicowany w państwach 
członkowskich UE. Zwłaszcza w odniesieniu do egzekwowania prawodawstwa w sprawie wydawania 
antybiotyków tylko na receptę w 2008 r. odnotowano, że odsetek antybiotyków sprzedawanych bez recepty 
wynosił nadal od 1 do 5 procent w pięciu krajach, od 5 do 10 procent w trzech krajach oraz ponad 15 
procent w jednym kraju. Sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych bez recepty przyczynia się do 
niewłaściwego ich stosowania a zatem do rozprzestrzeniania się oporności na nie.
Skutki AMR mogą zdecydowanie stanowić zagrożenie transgraniczne, a więc wkład UE w działania 
państw członkowskich dotyczące zwalczania AMR może być niebywale użyteczny i wartościowy.
Cele programu pilotażowego:
1. Zbadanie problemu niewłaściwego stosowania i sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych na 
receptę oraz bez recepty w całym łańcuchu sprzedaży – od lekarza i farmaceuty do pacjenta, pod kątem 
zachowania wszystkich zainteresowanych stron, poprzez wybór jako przedmiot badania kluczowych 
państw członkowskich UE, w których dostęp do antybiotyków bez recepty jest największy. Działania będą 
polegały na dążeniu do lepszej oceny powodów niewłaściwego stosowania antybiotyków, ocenie skali 
sprzedaży antybiotyków bez recepty w docelowych krajach, wskazaniu powodów tak wysokiej sprzedaży 
bez recepty, wykazaniu, czy do odnośnych podmiotów docierają wystarczające informacje, jakie są ich 
motywy, zachęty, praktyki i postrzeganie ogólnego zagrożenia AMR, jak też sformułowanie zalecenia, jak 
najlepiej rozwiązać ten problem.
2. Wniesienie wkładu w opracowanie kompleksowej i zintegrowanej polityki UE przeciwko AMR i 
doprowadzenie do realizacji tej polityki
Działania szczegółowe
a. Szczegółowe badania w grupach, do których jest adresowane działanie przygotowawcze
b. Pogłębione dyskusje
c. Wskazanie przedmiotów badań w każdym państwie członkowskim
Ramy czasowe
3 lata
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Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Zbadanie problemu niewłaściwego stosowania i sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych na receptę 
lub bez recepty w całym łańcuchu sprzedaży oraz wniesienie wkładu w opracowanie kompleksowej i 
zintegrowanej polityki UE przeciwko AMR i doprowadzenie do realizacji tej polityki jest ważne. 
Przeanalizowanie powodów niewłaściwego stosowania antybiotyków, ocena poziomu sprzedaży 
antybiotyków bez recepty w krajach docelowych, wskazanie powodów wysokiej sprzedaży, wykazanie, czy 
do odnośnych podmiotów docierają wystarczające informacje, jakie są ich motywy, praktyki i postrzeganie 
ogólnego zagrożenia AMR, jak też sformułowanie zaleceń.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6305 === ENVI/6305 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 17 03 07 02 — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności — Wkład do tytułu 3
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 03 07 02 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000
Rezerwa

Ogółem 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu na 2012 r.
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6306 === ENVI/6306 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 17 03 03 01 — Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób — Wkład do tytułu 1 i 2
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 03 03 01 32 430 000 32 430 000 37 310 000 37 310 000 32 430 000 32 430 000 4 880 000 4 880 000 37 310 000 37 310 000
Rezerwa

Ogółem 32 430 000 32 430 000 37 310 000 37 310 000 32 430 000 32 430 000 4 880 000 4 880 000 37 310 000 37 310 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projekt poprawki 6307 === ENVI/6307 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 07 03 70 01 — Europejska Agencja Chemikaliów — Działania w dziedzinie objętej przepisami 
dotyczącymi wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów — Wkład do tytułów 1 i 2

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 70 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Rezerwa 348 700 348 700 261 525 261 525 261 525 261 525

Ogółem 348 700 348 700 261 525 261 525 261 525 261 525

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6308 === ENVI/6308 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 07 03 60 01 — Europejska Agencja Chemikaliów — Działania w zakresie przepisów dotyczących 
produktów biobójczych — Wkład do tytułów 1 i 2 z działu 2

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 60 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Rezerwa 704 000 704 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Ogółem p.m. p.m. 704 000 704 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6309 === ENVI/6309 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 07 03 09 01 — Europejska Agencja Środowiska – Wkład do tytułów 1 i 2
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 09 01 21 557 000 21 557 000 22 830 722 22 830 722 21 880 355 21 880 355 950 367 950 367 22 830 722 22 830 722
Rezerwa

Ogółem 21 557 000 21 557 000 22 830 722 22 830 722 21 880 355 21 880 355 950 367 950 367 22 830 722 22 830 722

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6310 === ENVI/6310 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artykuł 21 04 01 — Środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

21 04 01 134 172 000 85 000 000 200 713 000 170 000 000 199 213 000 139 500 000 1 500 000 30 500 000 200 713 000 170 000 000
Rezerwa 65 000 000 57 826 850

Ogółem 199 172 000 142 826 850 200 713 000 170 000 000 199 213 000 139 500 000 1 500 000 30 500 000 200 713 000 170 000 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6311 === ENVI/6311 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 17 04 02 01 — Inne środki w dziedzinie weterynarii, dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego 
–– Nowe środki
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 04 02 01 18 100 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 18 000 000 13 000 000
Rezerwa

Ogółem 18 100 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 18 000 000 13 000 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6312 === ENVI/6312 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 17 04 01 01 — Programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz kontrola stanu 
fizycznego zwierząt, który w powiązaniu z czynnikiem zewnętrznym mógłby stanowić zagrożenie dla 
zdrowia publicznego — Nowe środki
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 04 01 01 270 000 000 170 885 000 259 000 000 195 000 000 259 000 000 171 000 000 24 000 000 259 000 000 195 000 000
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Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

Rezerwa

Ogółem 270 000 000 170 885 000 259 000 000 195 000 000 259 000 000 171 000 000 24 000 000 259 000 000 195 000 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6313 === ENVI/6313 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 17 03 10 03 — Specjalny wkład finansowy na sieroce produkty lecznicze
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 03 10 03 4 901 000 4 901 000 6 000 000 6 000 000 4 974 515 4 974 515 1 025 485 1 025 485 6 000 000 6 000 000
Rezerwa

Ogółem 4 901 000 4 901 000 6 000 000 6 000 000 4 974 515 4 974 515 1 025 485 1 025 485 6 000 000 6 000 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6314 === ENVI/6314 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artykuł 07 02 01 — Wkład w wielostronne oraz międzynarodowe przedsięwzięcia w dziedzinie środowiska
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 02 01 2 150 000 2 047 185 2 250 000 2 250 000 2 150 000 1 912 500 100 000 337 500 2 250 000 2 250 000
Rezerwa

Ogółem 2 150 000 2 047 185 2 250 000 2 250 000 2 150 000 1 912 500 100 000 337 500 2 250 000 2 250 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6315 === ENVI/6315 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 07 01 04 05 — Wdrażanie polityki i prawodawstwa Unii dotyczących działań w dziedzinie klimatu 
— Wydatki na administrację i zarządzanie
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Zmień dane w następujący sposób:
Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota

Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności

07 01 04 05 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6316 === ENVI/6316 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artykuł 07 03 07 — Program LIFE+ (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013)
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 07 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000
Rezerwa

Ogółem 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6317 === ENVI/6317 ===

Przedłożona przez: Jutta Haug, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 07 01 04 01 — Program LIFE+ (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013) —
Wydatki na administrację i zarządzanie
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 01 04 01 15 800 000 15 800 000 17 200 000 17 200 000 15 800 000 15 800 000 1 400 000 1 400 000 17 200 000 17 200 000
Rezerwa

Ogółem 15 800 000 15 800 000 17 200 000 17 200 000 15 800 000 15 800 000 1 400 000 1 400 000 17 200 000 17 200 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6318 === ENVI/6318 ===

Przedłożona przez: Dagmar Roth-Behrendt, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 17 03 12

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 03 12 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Rezerwa

Ogółem 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Europejski protokół występowania na rzecz wczesnego wykrywania zaburzeń 
spektrum autystycznego w Europie
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Spośród wszystkich osób cierpiących na upośledzenia umysłowe dzieci dotknięte zaburzeniami spektrum 
autystycznego (ASD) mogą najbardziej skorzystać z unijnej wartości dodanej i to właśnie do nich powinny 
być głównie kierowane działania. Obecnie brak unijnych i krajowych wysiłków na rzecz pacjentów z ASD, 
którzy osiągnęli wiek dorosły i którzy są diagnozowani po raz pierwszy dopiero w tym wieku, niekorzystnie 
wpływa na liczbę lat przeżytych w dobrym zdrowiu oraz na aktywne starzenie się tej konkretnej grupy 
populacji. 
Utworzenie wspólnej europejskiej perspektywy dotyczącej zaburzeń spektrum autystycznego wymaga 
zaangażowania doradztwa, efektywnej pod względem kosztów praktyki klinicznej o zasięgu 
ponadkulturowym, a także badań i wymiany informacji i wiedzy fachowej. Zdolność dorosłych cierpiących 
na autyzm do dbania o siebie, a nawet do samodzielnego utrzymywania się zależy od ich właściwości 
intelektualnych oraz od ich możliwości radzenia sobie z wymogami społecznymi i wymogami w zakresie 
komunikacji współczesnego społeczeństwa. Pacjenci zdiagnozowani po raz pierwszy w wieku dorosłym 
mają bardzo rozwinięte możliwości intelektualne, lecz nadal nie radzą sobie z powodu słabych 
kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Specyficzne wsparcie opiera się na istnieniu 
przetestowanych protokołów umożliwiających wykrycie objawów ASD/wzorów zachowań, które występują 
nie tylko w przypadku nasilonych form autyzmu zazwyczaj diagnozowanych w dzieciństwie, lecz również 
łagodniejszych form diagnozowanych w wieku dorosłym. Autystyczni dorośli, jeśli zostaną właściwie 
nauczeni reakcji społecznych i akceptowalnych rodzajów zachowania, mogą funkcjonować w 
społeczeństwie i wnosić do niego wkład. Obecnie większość takich dorosłych z tzw. autyzmem 
wysokofunkcjonującym jest odizolowana od społeczeństwa i polega na wsparciu społecznym z powodu 
braku uznania tej specyficznej formy autyzmu wysokofunkcjonującego i braku specyficznych środków 
wsparcia przeznaczonych dla tych osób. 
Cel projektu:
Cele projektu powinny skupiać się na głównym problemie dotyczącym autyzmu w wieku dorosłym, czyli na 
wczesnym wykryciu autyzmu wysokofunkcjonującego i opracowaniu środków wsparcia przeznaczonych 
dla osób nim dotkniętych. Celem strategicznym jest poprawa jakości życia, reintegracja społeczna i 
ponowne wejście na rynek pracy osób dotkniętych ASD oraz unikanie izolacji społecznej i wczesnego 
przechodzenia na emeryturę.
Opis projektu:
Proponowane działania będą wykorzystywały osiągnięcia projektu Europejskiego Systemu Informacji o 
Autyzmie (EAIS) (http://www.eais.eu/) i realizowały opracowane w ramach tego projektu protokoły. 
Głównym punktem ciężkości tej propozycji jest zastosowanie do ASD modelu zdrowia publicznego, 
zawierającego pakiety robocze dotyczące występowania, diagnozowania i interwencji.
Zakłada się trzy cele tego projektu pt. Europejski protokół występowania na rzecz wczesnego wykrywania 
zaburzeń spektrum autystycznego w Europie. Są one następujące:
1. Oszacowanie występowania ASD w 6-9 obszarach pilotażowych w różnych państwach członkowskich, 
przy użyciu zharmonizowanego europejskiego protokołu występowania opracowanego w ramach projektu 
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EAIS, oraz sporządzenie wspomnianego protokołu w różnych językach i dostosowanie go do różnych 
uwarunkowaniach kulturowych. Działania te doprowadzą do przeprowadzenia pierwszego europejskiego 
badania nad występowaniem autyzmu i dostarczą Komisji Europejskiej dokładnych szacunków na temat 
liczby osób cierpiących na ASD w Europie.
2. Wdrożenie i w jak największym zakresie zatwierdzenie strategii wczesnego wykrywania ASD w 6-9 
obszarach pilotażowych poprzez zastosowanie zharmonizowanego protokołu opracowanego w ramach 
projektu EAIS. Jednym z elementów tych działań będzie również przetłumaczenie narzędzi wykrywania 
autyzmu na różne języki i dostosowanie ich do różnych uwarunkowań kulturowych oraz porównanie 
wyników. Ponadto celem będzie również zwiększenie świadomości na temat autyzmu wśród ogółu ludności 
i w różnych grupach zawodowych oraz pomoc w szkoleniach personelu medycznego, co ma służyć 
zwiększeniu wiedzy na temat ASD i poprawie umiejętności wykrywania ASD w dzieciństwie oraz jego form 
wysokofunkcjonujących w wieku dorosłym.
3. Przegląd aktualnych najlepszych praktyk dotyczących wczesnej interwencji, diagnozy i postępowania 
klinicznego z ASD w celu współpracy z partnerami, tak aby ocenić, co aktualnie oferują ich służby w 
zakresie wczesnej interwencji u dzieci i dorosłych z ASD, a także aby określić konkretne potrzeby, a 
następnie opracować program szkoleniowy dotyczący interwencji, odpowiedni dla danej społeczności, oraz 
aby wystosować zalecenia dotyczące szkoleń dla pracowników.
Pod koniec okresu przewidzianego na realizację projektu powstanie wyraźny obraz porównywalnych, 
opartych na danej populacji wskaźników występowania w państwach członkowskich. Ponadto środowiska 
medyczne otrzymają wytyczne dotyczące rozpoznawania ASD na wczesnym etapie oraz dotyczące nisko- i 
wysokofunkcjonujących odmian ASD, a także sposobów najlepszego diagnozowania i interwencji 
medycznej w celu zagwarantowania najlepszych osiągalnych dla danego pacjenta wyników. Dzięki 
zakładanemu wielokulturowemu i wielojęzycznemu doświadczeniu powstanie unikalna możliwość 
przyszłej ekspansji, zarówno w Europie, jak i na całym świecie, w celu poprawy jakości życia osób 
cierpiących na ASD. Niniejszy projekt będzie koncentrował się głównie na szerokim rozpowszechnianiu 
we wszystkich państwach członkowskich UE wyników płynących z tej całościowej inicjatywy w zakresie 
zdrowia publicznego, tak aby potencjalne korzyści dotyczyły jak największej grupy chorych i ich rodzin. 
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Proponowane działania zwiększą i poprawią możliwości w zakresie zdrowego starzenia się osób cierpiących 
na zaburzenia spektrum autystycznego.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6319 === ENVI/6319 ===

Przedłożona przez: Bas Eickhout, Rebecca Harms, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 07 03 12

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 12 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Rezerwa

Ogółem 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Treść:
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Działanie przygotowawcze —Działanie przygotowawcze w zakresie przyszłej podstawy prawnej 
ujednoliconych informacji o lasach na szczeblu UE
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Dodać, co następuje: Działanie przygotowawcze powinno przyczynić się do utrzymania ogólnounijnego 
systemu oraz gromadzenia porównywalnych i ujednoliconych informacji o lasach, które mają służyć jako 
podstawa dla dostarczania istotnych dla polityki w tej dziedzinie informacji na temat lasów w Unii 
Europejskiej w ramach międzynarodowych wymogów i kluczowego działania 8 planu działań dotyczącego 
gospodarki leśnej UE (COM 2006 wersja ostateczna) przy przygotowaniu przyszłego rozporządzania w 
sprawie ujednoliconych informacji o lasach na szczeblu UE.
Bardziej szczegółowo, działanie przygotowawcze ma na celu gromadzenie jakościowych i ilościowych 
danych o lasach w zakresie zmian klimatycznych, zanieczyszczenia powietrza, różnorodności biologicznej 
oraz stanu lasów, w tym stanu gleby i sekwestracji węgla, w oparciu o istniejące, ujednolicone na poziomie 
międzynarodowym metody i standardy monitoringu, najlepiej dużych i intensywnie monitorowanych 
powierzchniach, zapewniając, tam gdzie jest to możliwe, ciągłość serii danych. Działanie ma na celu 
gromadzenie reprezentatywnych informacji o lasach w całej Unii Europejskiej.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Działanie przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Rada i PE podkreśliły potrzebę ustawicznej oceny i monitoringu stanu, dynamiki i ewolucji europejskich 
lasów, uznając potrzebę porównywalnych ogólnoeuropejskich informacji o lasach. PE wezwał Komisję do 
przedłożenia wniosku legislacyjnego w sprawie informacji o lasach do celów gromadzenia i 
rozpowszechniania ujednoliconych i porównywalnych danych na temat zalesionej powierzchni, 
różnorodności biologicznej, zagrożeń biotycznych i abiotycznych oraz użytkowania gruntów. Zapewnienie 
gromadzenia ujednoliconych informacji o lasach niesie ze sobą wyraźną wartość dodaną do czasu 
ustanowienia nowej podstawy prawnej dotyczącej informacji o lasach.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6320 === ENVI/6320 ===

Przedłożona przez: Richard Seeber, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 07 03 32

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 32 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerwa

Ogółem 500 000 500 000 500 000 500 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Dostępność, wykorzystanie i trwałość zasobów wody do wytwarzania energii 
jądrowej i pochodzącej ze źródeł kopalnych
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Ten projekt pilotażowy będzie trwać jeden rok i ma na celu zbadanie dostępności i wykorzystania wody 
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chłodzącej do wytwarzania energii jądrowej i pochodzącej ze źródeł kopalnych. Energia wytwarzana ze 
źródeł kopalnych i jądrowych wymaga dużych ilości wody chłodzącej. Podczas fali upałów w 2003 r. 
szereg wytwarzających energię elektrowni w Europie zmuszonych było do wstrzymania wytwarzania 
energii ze względu na brak wody chłodzącej. Zamknięcie elektrowni jądrowych np. we Francji, Niemczech 
i Hiszpanii nie wpłynęło na produkcję krajową, lecz spowodowało znaczny spadek eksportu energii. Wraz 
ze zmianami klimatycznymi pogarszającymi warunki pogodowe,  zasoby wody z dużym 
prawdopodobieństwem będą się dalej zmniejszać, tym samym czyniąc te zasoby coraz bardziej cennymi.
Zachodzi konieczność przeprowadzenia analizy w zakresie obecnego zapotrzebowania na wodę chłodzącą 
do wytwarzania energii jądrowej i pochodzącej ze źródeł kopalnych z jednoczesnym uwzględnieniem 
lokalizacji istniejących i przyszłych elektrowni (i ich położenia względem źródeł wody). Projekt będzie się 
opierał na zakończonych i bieżących ocenach ( jak np. ClimWatAdapt) celem zapewnienia szczegółowego 
obrazu podatności na zagrożenia systemu energetycznego/wodnego, w tym spisu elektrowni i stopnia ich 
narażenia na powodzie, susze, fale upałów itd.
UWAGI: (wykreślić niepotrzebne opcje)
Tekst poprawki:
Państwa, których dotyczy ten projekt:
Wszystkie państwa członkowskie UE
Wynik projektu:
Wytyczne dotyczące lokalizacji przyszłych elektrowni, identyfikacja i określenie ilościowe inwestycji 
potrzebnych do zmniejszenia podatności istniejących elektrowni na zagrożenia.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Działania na rzecz społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla są w istotny sposób 
podejmowane przez miasta i deweloperów, co prowadzi do poważnych zmian w zakresie mieszkalnictwa i 
projektowania, i z dużym prawdopodobieństwem wpłynie na pozyskiwanie i zużycie wody. Projekt ten 
powinien być opracowywany z uwzględnieniem rozważanego obecnie innowacyjnego partnerstwa w 
sprawie wody. Może one zapewnić działania następcze dla przyszłego wniosku w sprawie wydajnego 
wykorzystywania wody w budynkach, który ma być przedstawiony przez Komisję w kontekście przyszłego 
planu na rzecz ochrony zasobów wody w Europie.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6321 === ENVI/6321 ===

Przedłożona przez: Richard Seeber, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 07 03 32

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 32 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Rezerwa

Ogółem 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Długoterminowy wpływ neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla 
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gospodarki mieszkaniowej na systemy kanalizacji
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Zachodzi potrzeba zminimalizowania zużycia energii w gospodarstwach domowych, co prowadzi do 
konstruowania neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla mieszkań i domów, stosowania lepszej 
izolacji i większego wykorzystywania energii, m.in. poprzez odzyskiwanie ciepła. Blisko 50% wody w 
gospodarstwach domowych podgrzewane jest do celów domowych (sprzątanie, higiena itd.), a ten 
długoterminowy trend będzie miał wpływ na pozyskiwanie wody zarówno pod względem ilościowym, jak i 
jakościowym oraz na usługi oczyszczania ścieków również pod względem jakościowym i ilościowym oraz w 
zakresie entalpii.
UWAGI: (wykreślić niepotrzebne opcje)
Tekst poprawki:
Państwa, których dotyczy ten projekt:
Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, Austria, Francja
Wynik projektu:
Proponowana kwota będzie przeznaczona na szereg stanowisk demonstracyjnych uwidaczniających 
dalekowzroczną wizję średnioterminowych potencjalnych następstw obecnych strategii w zakresie 
oszczędności energii na cykl zużycia wody w miastach.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Działania na rzecz społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla są w istotny sposób 
podejmowane przez miasta i deweloperów, co prowadzi do poważnych zmian w zakresie mieszkalnictwa i 
projektowania, i z dużym prawdopodobieństwem wpłynie na pozyskiwanie i zużycie wody. Projekt ten 
powinien być opracowywany z uwzględnieniem rozważanego obecnie innowacyjnego partnerstwa w 
sprawie wody. Może on zapewnić działania następcze dla przyszłego wniosku w sprawie wydajnego 
wykorzystywania wody w budynkach, który ma być przedstawiony przez Komisję w kontekście przyszłego 
planu na rzecz ochrony zasobów wody w Europie.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6323 === ENVI/6323 ===

Przedłożona przez: Dagmar Roth-Behrendt, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 17 03 12

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 03 12 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000
Rezerwa

Ogółem 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Uwarunkowane płcią mechanizmy w leczeniu choroby wieńcowej w Europie
Uwagi:
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Dodaj następujący tekst:
Choroba wieńcowa jest jedną z jednostek chorobowych, które najczęściej w Europie prowadzą do śmierci, 
zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Nasze badanie ma na celu ustanowienie w całej UE systemu 
najlepszych praktyk, które ułatwiałyby diagnozowanie i leczenie dzięki uwzględnieniu objawów tej 
choroby uwarunkowanych płcią. Znacznie poprawi to diagnozowanie i leczenie kobiet i mężczyzn, a 
ponadto podstawowe zasady można będzie następnie odnieść do postępowania w przypadku innych 
chorób.
Cele programu w zainteresowanych krajach to:
1. zwiększenie świadomości środowiska medycznego i ogółu ludności na temat różnic związanych z płcią w 
objawach klinicznych i zapadalności na chorobę wieńcową,
2. ustanowienie wytycznych UE dotyczących uwarunkowanych płcią objawów choroby wieńcowej i jej 
leczenia,
3. analiza tego, w jaki sposób stan zdrowia i czynniki ryzyka zależą od płci pacjenta,
4. rozpowszechnienie planu najlepszych praktyk w państwach członkowskich.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
W przebiegu choroby wieńcowej istnieją różnice uwarunkowane płcią, ponadto w zależności od płci różnią 
się objawy tej choroby i sposób leczenia. Leki stosowane u pacjentów z chorobą wieńcową mają także różne 
działanie u kobiet i mężczyzn, dlatego unijne wytyczne byłyby użytecznym narzędziem, pomagającym w 
skuteczniejszym leczeniu choroby wieńcowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6324 === ENVI/6324 ===

Przedłożona przez: Thomas Ulmer, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 17 03 13

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 03 13 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Opracowanie i realizacja skutecznych strategii profilaktyki cukrzycy typu 2
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Cukrzyca typu 2 jest chorobą przewlekłą i stanowi jedno z największych wyzwań Europy w zakresie 
zdrowia publicznego. Ponad 30 mln Europejczyków choruje na cukrzycę i liczba ta wyraźnie wskazuje, że 
cukrzyca osiągnęła rozmiary katastrofy społecznej i gospodarczej. Średni współczynnik występowania w 
UE w populacji dorosłych wynosi 8,6% i szacuje się, że wzrośnie do ponad 10% do roku 2025. Cukrzyca 
jest jedną z 10 najczęstszych przyczyn niepełnosprawności i prowadzi do wyniszczających powikłań, takich 
jak choroby sercowo-naczyniowe, utrata wzroku czy niewydolność nerek. W wyniku tego znaczna część 
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unijnych budżetów przeznaczonych na opiekę zdrowotną jest aktualnie wydawana na leczenie cukrzycy i 
jej powikłań oraz na opiekę przy tym schorzeniu. Na przykład w 2010 średnio 10% budżetów UE 
przeznaczonych na opiekę zdrowotną wydano na cukrzycę.
Udowodniono, że zarówno wystąpieniu, jak i skutkom cukrzycy typu 2 można zapobiec za pomocą różnych 
środków, takich jak odpowiednio wczesne określenie osób z grup ryzyka, opracowanie kampanii 
informacyjnych i programów edukacyjnych skupionych na promowaniu zdrowego stylu życia oraz opieki 
profilaktycznej o wysokiej jakości. Jednak w celu zapewnienia sukcesu profilaktyki cukrzycy problemem 
tej rosnącej epidemii muszą się zająć na zasadzie współpracy wszystkie zainteresowane strony – specjaliści 
z dziedziny opieki zdrowotnej, chorzy na cukrzycę, ogół społeczeństwa, media, przemysł spożywczy, lokalne 
sieci rynkowe i politycy.
W niniejszym projekcie pilotażowym zaproponowano dwuetapowe innowacyjne podejście do profilaktyki 
cukrzycy. Pierwszy etap obejmie opracowanie systematycznych metod wczesnej diagnostyki osób, które już 
chorują na cukrzycę, oraz diagnostyki osób w grupie ryzyka, jak np. osób z syndromem metabolicznym. W 
drugim etapie będą opracowywane i oceniane programy uporządkowanych działań na rzecz profilaktyki 
cukrzycy u osób nią zagrożonych.
1. Wykonywane będą badania przesiewowe populacji na małą skalę (od 3 000 do 10 000 osób), co 
oznacza, że obejmą one całą populację danej wsi/miasta w pięciu wybranych państwach członkowskich 
UE. To innowacyjne podejście jest proponowane w celu:
- zapewnienia maksymalnej dokładności oceny danych;
- uniknięcia obciążenia związanego z zezwoleniami administracyjnymi, które mogą być konieczne do
przeprowadzenia badań przesiewowych populacji na szczeblu całego kraju;
- skutecznego zarządzania danymi uzyskanymi z badań oraz skutkami wdrożonych działań 
profilaktycznych;
- wywołania lokalnego entuzjazmu w stosunku do celów projektu oraz zwrócenie uwagi wszystkich 
zainteresowanych stron.
2. Wszystkie zainteresowane podmioty lokalne będą włączone w projekt i będą współpracowały w sposób 
skoordynowany:
- specjaliści z dziedziny opieki zdrowotnej będą zaangażowani w badania przesiewowe, 
monitorowanie/gromadzenie danych oraz w opracowywanie programów edukacyjnych;
- populacja lokalna będzie zachęcana do wypracowania opartego na współpracy i otwartego podejścia do 
programów badań przesiewowych oraz do aktywnego uczestnictwa w działaniach edukacyjnych 
dotyczących cukrzycy;
- media będą zaangażowane w opracowywanie kampanii informacyjnych oraz będą przyczyniać się do 
rozpowszechniania informacji o celach i stanie realizacji projektu;
- przemysł spożywczy i lokalne sieci rynkowe będą promowały spożywanie żywności o niskiej zawartości 
nasyconych kwasów tłuszczowych, tłuszczów typu trans, soli i cukru oraz zachęcały do tego;
- politycy samorządów lokalnych będą przekładali wyniki projektu na wytyczne i strategie na rzecz 
profilaktyki cukrzycy.
Cele:
1. Ustanowienie skoordynowanej współpracy między lekarzami i innymi specjalistami z dziedziny opieki 
zdrowotnej (pielęgniarki, dietetycy, psychologowie, naukowcy), ogółem ludności, przemysłem spożywczym, 
lokalnymi sieciami rynkowymi, mediami i lokalnymi politykami w celu profilaktyki cukrzycy typu 2;
2. Opracowanie programów badań przesiewowych na małą skalę w celu wczesnej diagnostyki chorych na 
cukrzycę oraz odpowiednio wczesnego wykrywania osób w grupie ryzyka. Badania przesiewowe będą 
podzielone na cztery grupy: 
a) badania przesiewowe noworodków w grupie ryzyka (np. badania krwi, jeśli jeden z rodziców lub oboje 
rodzice chorują na cukrzycę);
b) badania przesiewowe wszystkich dzieci w wieku szkolnym i nastolatków (np. badania krwi, badania 
kliniczne, ocena nawyków żywieniowych, ocena dotycząca aktywności fizycznej, palenia tytoniu, spożycia 
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alkoholu, nadmiernego spożycia żywności typu fast food oraz inne badania do późniejszego ustalenia);
c) badania przesiewowe całej populacji osób dorosłych (np. badania krwi, badania kliniczne, ocena 
nawyków żywieniowych i istotnych czynników dotyczących stylu życia);
d) badania przesiewowe osób starszych;
3. Określenie innowacyjnych metod zaangażowania przemysłu spożywczego i lokalnej administracji 
publicznej w programy edukacyjne;
4. Opracowanie programów edukacyjnych skierowanych do ogółu ludności a szczególnie osób, u których 
wykryto cukrzycę typu 2, osób w grupie ryzyka oraz rodziców noworodków lub dzieci chorujących na 
cukrzycę lub będących w grupie ryzyka;
5. Ustanowienie standardowych programów badań przesiewowych za pomocą określenia i wyboru 
najlepszych wskaźników/parametrów, które należy mierzyć, takich jak badania krwi, nawyki żywieniowe, 
aktywność fizyczna i inne czynniki do ustalenia;
6. Utworzenie lokalnego rynku spożywczego przychylnego dla zapobiegania spożywaniu żywności i 
napojów o wysokiej zawartości cukru, soli, tłuszczy nasyconych i tłuszczy typu trans;
7. Zorganizowanie warsztatów i seminariów służących edukowaniu populacji lokalnej w zakresie 
znaczenia jakości żywności i jej składu. Działania w ramach warsztatów i seminariów mogą być 
powiązane z kampaniami promującymi spożywanie owoców i warzyw. Na przykład, lokalne sieci rynkowe 
mogłyby sponsorować takie wydarzenia, poprzez oferowanie uczestnikom owoców i warzyw.
Zaangażowane regiony/kraje: pięć wybranych miast lub wsi (od 3 000 do 10 000 mieszkańców) z pięciu 
państw członkowskich UE. 
UWAGI:
Dodać, co następuje:
Oczekiwane wyniki:
Ogólnym celem projektu jest określenie i opracowanie najlepszych praktyk na rzecz profilaktyki cukrzycy 
typu 2. Oczekuje się, że niektóre miasta/wsie uczestniczące w projekcie będą w stanie opracować i 
zrealizować skuteczne lokalne strategie profilaktyki cukrzycy typu 2. Najbardziej udane strategie mogą 
być następnie przeniesione na grunt przyszłych unijnych lub krajowych inicjatyw dotyczących cukrzycy i 
włączone od nich (np. wytyczne lub zalecenia dotyczące cukrzycy, krajowe plany profilaktyki cukrzycy). 
Wpływ środków zapobiegawczych opracowanych w trakcie projektu może podlegać ocenie jedynie ok. dwa 
lata od rozpoczęcia projektu. Ta ocena wpływu zostanie przeprowadzona poprzez ścisłe monitorowanie 
stanu zdrowia populacji lokalnej uczestniczącej w projekcie.
Początek realizacji projektu: czerwiec 2012 r.
Koniec realizacji projektu: czerwiec 2014 r.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Oświadczenie PE na temat cukrzycy (2006 r.) – artykuły dotyczące profilaktyki cukrzycy

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6325 === ENVI/6325 ===

Przedłożona przez: Vladko Todorov Panayotov, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Dodaj: 07 03 50
Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota

Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności

07 03 50 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Mobilizowanie do właściwej zbiórki produktów wycofanych z użycia zawierających 
istotne surowce
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Zbadanie możliwości zastosowania systemów zachęt w celu wydobycia odpadów elektronicznych i 
elektrycznych z domów zamiast przechowywania ich w gospodarstwach domowych (hibernacja) lub 
wyrzucania ich na składowisko śmieci czy przekazywania do spalarni: 
Projekt miałby formę badania w celu przeanalizowania ewentualnych systemów mobilizacji produktów 
wycofanych z użycia i zawierających istotne lub rzadkie surowce, w zależności od okresu żywotności 
produktów (zachęty dotyczące pralek nie są takie same jak zachęty dotyczące smartfonów) oraz od 
konkretnych barier (np. przechowywanie prywatnych danych w urządzeniach informatycznych). Badanie 
to miałoby raczej charakter społeczno-psychologiczno-gospodarczy, gdyż należy zbadać systemy i warunki 
gospodarcze. Możliwym przedmiotem badania mogłyby być systemy zwrotu zastawu, vouchery, ponadto 
można by zbadać potencjał organizacji społecznych.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Projekt miałby formę badania w celu przeanalizowania ewentualnych systemów mobilizacji produktów 
wycofanych z użycia i zawierających istotne lub rzadkie surowce, w zależności od okresu żywotności 
produktów (zachęty dotyczące pralek nie są takie same jak zachęty dotyczące smartfonów) oraz od 
konkretnych barier (np. przechowywanie prywatnych danych w urządzeniach informatycznych). Badanie to 
miałoby raczej charakter społeczno-psychologiczno-gospodarczy, gdyż należy zbadać systemy i warunki 
gospodarcze.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6326 === ENVI/6326 ===

Przedłożona przez: Vladko Todorov Panayotov, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 07 03 51

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 51 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
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Projekt pilotażowy — Ograniczanie zużycia surowców wykorzystywanych w celu uzyskania konkretnej 
funkcji produktu 
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
W ramach projektu można by przeprowadzić badania dotyczące wszystkich etapów, od inteligentnej 
produkcji z oszczędnością metali i minerałów do zastępowania surowców o znaczeniu potencjalnie 
krytycznym przez surowce o znaczeniu mniej krytycznym.
Inną opcją jest zbadanie możliwości ponownego wykorzystania części zawierających rzadko występujące 
materiały: można je wzmocnić, tak aby przechodziły z jednego produktu do innego (rzadko występujące 
materiały i funkcje, które są dzięki nim możliwe, nie muszą być „słabymi punktami” i nie muszą podlegać 
zużyciu, a więc być może wystarczy zaprojektować określony element zawierający rzadko występujący 
metal, aby przedłużyć ich żywotność). Celem projektu będzie szybkie przekazywanie urządzeń, a następnie 
zaproponowanie odpowiedniego systemu zachęt w celu zwiększenia ponownego wykorzystywania.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
W ramach projektu można by przeprowadzić badania dotyczące wszystkich etapów, od inteligentnej 
produkcji z oszczędnością metali i minerałów do zastępowania surowców o znaczeniu potencjalnie 
krytycznym przez surowce o znaczeniu mniej krytycznym.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6327 === ENVI/6327 ===

Przedłożona przez: Vladko Todorov Panayotov, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 07 03 52

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 52 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Minimalizacja strat surowców w osadach, z których nie można w sposób oszczędny 
odzyskać surowców 
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Celem projektu pilotażowego będzie zbadanie środków dotyczących wpływu na stan środowiska i wyników 
gospodarczych w całym łańcuchu wartości dotyczącym surowców.
Możliwą opcją byłoby zbadanie potencjału historycznych odpadów kopalnianych, aby dowiedzieć się, jak 
połączyć odzyskiwanie pozostałości rzadkich materiałów z łagodzeniem ryzyka dla zdrowia ludzi i 
środowiska. W ramach projektu określony zostanie potencjał na szczeblu UE dzięki sporządzeniu wykazu 
historycznych odpadów kopalnianych, ich klasyfikacji, zbadaniu możliwości odzyskiwania i 
zabezpieczenia, a także przeprowadzona zostanie ocena poziomu akceptacji społecznej.
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Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Celem projektu pilotażowego będzie zbadanie środków dotyczących wpływu na stan środowiska i wyników 
gospodarczych w całym łańcuchu wartości dotyczącym surowców.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6328 === ENVI/6328 ===

Przedłożona przez: Vladko Todorov Panayotov, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 07 03 53

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 53 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Poprawa ogólnej organizacji, logistyki i efektywności łańcuchów recyklingu dzięki 
skoncentrowaniu się na interfejsach i podejściu systemowym 
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Ten projekt pilotażowy (działanie przygotowawcze) będzie miał dwa cele.
Pierwszym celem będzie zbadanie możliwości stworzenia i skutecznego wdrożenia unijnych norm 
dotyczących „szybkiego demontażu” produktów będących zużytym sprzętem elektrotechnicznym i 
elektronicznym, takich jak laptopy czy telefony komórkowe. Ponieważ projekt produktu ma kluczowe 
znaczenie dla lepszego recyklingu, taki system umożliwiłby osiągnięcie wyższego odsetka recyklingu.
Pozostałe cele to zbadanie możliwości opracowania interoperacyjnych interfejsów pomiędzy wszystkimi 
operatorami systemów w wysoko skomputeryzowanych zakładach recyklingowych w celu poprawy 
logistyki i zwiększenia efektywności recyklingu.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Niniejszy projekt pilotażowy (działanie przygotowawcze) będzie polegał na zbadaniu możliwości 
stworzenia i skutecznego wdrożenia unijnych norm dotyczących „szybkiego demontażu” produktów 
będących zużytym sprzętem elektrotechnicznym i elektronicznym, takich jak laptopy czy telefony 
komórkowe, oraz zbadaniu możliwości opracowania interoperacyjnych interfejsów pomiędzy wszystkimi 
operatorami systemów w wysoko skomputeryzowanych zakładach recyklingowych w celu poprawy 
logistyki i zwiększenia efektywności recyklingu.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projekt poprawki 6329 === ENVI/6329 ===

Przedłożona przez: Vladko Todorov Panayotov, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 07 03 54

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 54 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Promowanie badań w dziedzinie optymalizacji systemu i recyklingu 
skomplikowanych pod względem technicznym produktów i substancji
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
W ramach tego projektu dokonana zostanie analiza, czy dane zakodowane w produkcie mogłyby 
obejmować informacje o tym, gdzie znajdują się cenne surowce, w jaki sposób z nimi postępować w celu 
zwiększenia recyklingu, a także jaki jest skład chemiczny produktów, co umożliwi zróżnicowaną obróbkę 
(np. nie jest potrzebne oczyszczanie, jeśli nie istnieje żadne zagrożenie – wtedy podmioty zajmujące się 
recyklingiem optymalizują koszty).
Zbadanie technicznej i ekonomicznej wykonalności takiego indywidualnego oznakowania jest kluczowym 
wyzwaniem na przyszłość. Byłby to również poważny krok w kierunku realnych praw własności 
intelektualnej oraz utworzenia warunków większej konkurencyjności na rzecz optymalizacji 
gospodarowania zasobami pod koniec ich cyklu życia.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
W ramach tego projektu dokonana zostanie analiza, czy dane zakodowane w produkcie mogłyby obejmować 
informacje o tym, gdzie znajdują się cenne surowce, w jaki sposób z nimi postępować w celu zwiększenia 
recyklingu, a także jaki jest skład chemiczny produktów, co umożliwi zróżnicowaną obróbkę. Zbadanie 
technicznej i ekonomicznej wykonalności takiego indywidualnego oznakowania jest kluczowym 
wyzwaniem na przyszłość. Byłby to również poważny krok w kierunku realnych praw własności 
intelektualnej oraz utworzenia warunków większej konkurencyjności na rzecz optymalizacji 
gospodarowania zasobami pod koniec ich cyklu życia.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6331 === ENVI/6331 ===

Przedłożona przez: Salvatore Iacolino, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Mario Pirillo, Oreste Rossi, 
Giommaria Uggias, Cristina Gutiérrez-Cortines, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 17 03 12

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 03 12 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezerwa

Ogółem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Treść:
Artykuł 17 03 12 — Projekt pilotażowy — Ustanowienie euro-śródziemnomorskiej sieci nadzoru nad 
leiszmaniozą 
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Szczegółowe cele projektu:
1) opracowanie zaawansowanych metod szybkiego wykrywania, diagnozowania i leczenia leiszmaniozy
(zintegrowany protokół euro-śródziemnomorski);
2) zaprojektowanie i ustanowienie euro-śródziemnomorskiego systemu nadzoru nad leiszmaniozą;
3) udoskonalenie praktyki gromadzenia danych klinicznych i epidemiologicznych na temat leiszmaniozy;
4) wyszkolenie specjalistów z zakresu opieki społecznej i opieki zdrowotnej na obszarze basenu Morza 
Śródziemnego;
5) zapewnienie informacji ogółowi społeczeństwa.
Środki, jakie należy podjąć:
1) przegląd systemów nadzoru nad leiszmaniozą oraz trwających lub niedawno zakończonych badań 
prowadzonych w krajach docelowych tego projektu (Włochy, Algieria, Maroko i Malta);
2) zaprojektowanie i ustanowienie euro-śródziemnomorskiego systemu nadzoru nad leiszmaniozą, który 
będzie zintegrowany z działającymi już systemami nadzoru (SDO - cartella clinica, PS - primo soccorso 
itp.) oraz będzie wspierany przez sieć informatyczną (EMLSS - euro-śródziemnomorski system nadzoru 
nad leiszmaniozą) w celu:
zgromadzenia danych bibliograficznych dotyczących krajów docelowych projektu;
zgromadzenia i analizy danych historycznych za okres 2006-2011;
georeferencji danych;
rejestracji warunków środowiskowych i glebowych związanych z obecnością wektora;
zapewnienia szkoleń na miejscu i szkoleń na odległość; 
standaryzacji protokołów diagnozowania/leczenia leiszmaniozy na obszarze euro-śródziemnomorskim;
ustanowienia wspólnego protokołu leczenia tej choroby i monitorowania reakcji na leczenie;
diagnozowania (w tym na odległość) przypadków granicznych i w zależności od potrzeby dalszego ich 
obserwowania;
podnoszenia świadomości lekarzy w zakresie diagnozowania tej choroby, aby zapobiec niezgłaszaniu 
przypadków;
ustanowienia wspólnej bazy danych oraz sieci skupiającej osoby zajmujące się opieką społeczną i 
medyczną w krajach członkowskich;
3) zapewnianie szkolenia niezbędnego, by sieć skupiająca osoby zajmujące się opieką społeczną i 
medyczną mogła działać oraz zaznajomienie jej członków z formami choroby, które obejmuje system 
(budowanie zdolności diagnostycznych);
4) działania w zakresie informacji i komunikacji:
wydawanie ukazującego się co pół roku biuletynu informującego o postępach projektu;
publikacja ulotki informacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości zaangażowanego personelu 
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medycznego, zarówno zatrudnionego w instytucjach publicznych, jak i prowadzącego działalność 
prywatną;
5) monitorowanie i ocena:
Posiedzenia grup z udziałem zainteresowanych stron, a także oceny postępów będą wykorzystywane do 
oceny przede wszystkim zasadności systemu nadzoru oraz jego skuteczności w zakresie realizacji 
wyznaczonych celów oraz potrzeb w zakresie opieki medycznej ogólnie.
Okres obowiązywania: 24 miesiące
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Celem projektu jest ustanowienie pilotażowego systemu nadzoru nad leiszmaniozą w regionie euro-
śródziemnomorskim (Włochy, Algieria, Maroko i Malta) w oparciu o wielodyscyplinarną sieć, w ramach 
której dostarczane będą informacje na temat potencjalnych i uznanych populacji wektorów przenoszących tę 
chorobę oraz prowadzone będą badania laboratoryjne potrzebne do wykrycia patogenów w populacjach 
zwierząt domowych i populacjach ludzkich. Priorytetem będzie wdrożenie ukierunkowanej kampanii 
komunikacyjnej dostarczającej opinii publicznej istotnych informacji naukowych.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6332 === ENVI/6332 ===

Przedłożona przez: Esther de Lange, Holger Krahmer, Bas Eickhout, Komisja Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Christa Klaß, 
Bastiaan Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 07 04

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 04 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezerwa

Ogółem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Efektywne gospodarowanie zasobami w praktyce – zamykanie obiegu minerałów 
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Celem projektu jest zbadanie i promowanie udoskonalonych technik efektywnego gospodarowania 
zasobami w gospodarstwach rolnych za pomocą:
recyklingu surowców,
przetwarzania nawozu zwierzęcego w energię odnawialną,
dostosowania i nawożenia roślin i upraw.
Podejście
Finansowanie będzie wykorzystywane do zapoczątkowania w gospodarstwach rolnych w różnych 
państwach członkowskich projektów, w ramach których analizowane będą nowe innowacyjne sposoby 
bardziej efektywnego gospodarowania zasobami oraz zamykany będzie obieg minerałów w tych 
gospodarstwach. Głównym elementem tego podejścia jest dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami 
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przez rolników. Najważniejsze wnioski płynące z tych projektów będą rozpowszechniane we wszystkich 
państwach członkowskich i będą wykorzystywane do tworzenia polityki w odniesieniu do realizacji celów 
strategii „Europa 2020”.
Przykładowe projekty są następujące: zwiększenie wykorzystania i wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych w gospodarstwie rolnym, recykling odpadów zwierzęcych i roślinnych, lepsze 
gospodarowanie wodą i glebą, bardziej ukierunkowane wykorzystanie nawozów do użyźniania roślin 
uprawnych i użytków zielonych oraz stosowanie nowych technologii w hodowli zwierząt. 
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia: 12.31.2013 r.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
W kontekście efektywnego gospodarowania zasobami europejscy rolnicy starają się bardziej efektywnie 
gospodarować swoimi zasobami i utrzymać lub nawet zwiększyć produkcję bez wywoływania negatywnych 
skutków dla środowiska. W ramach tego projektu rolnicy w kilku państwach członkowskich otrzymają 
zachęty i narzędzia w celu praktycznego wykorzystywania nowych technik i metod efektywnego 
gospodarowania zasobami. W niektórych państwach członkowskich można już wskazać odpowiednie 
przykłady, a projekt ten dąży do zgromadzenia tych informacji z korzyścią dla europejskich rolników i 
środowiska naturalnego w Europie.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6335 === ENVI/6335 ===

Przedłożona przez: João Ferreira, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 07 03 71

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 71 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Artykuł 07 03 71 — Projekt pilotażowy – Rehabilitacja środowiska i ponowne zalesianie obszarów 
dotkniętych chorobą wywołaną przez węgorka sosnowca i inne gatunki inwazyjne
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
a) Utworzenie następującej pozycji w budżecie (PP): Ochrona i rehabilitacja lasów dotkniętych chorobą 
wywołaną przez węgorka sosnowca i inne gatunki inwazyjne
UWAGI: (wykreślić niepotrzebne opcje)
Celem niniejszego projektu pilotażowego jest działanie jako instrument rehabilitacji środowiska i 
ponownego zalesiania obszarów dotkniętych obcymi gatunkami inwazyjnymi oraz chorobami, takimi jak 
ta wywołana przez węgorka sosnowca. Zamierzeniem jest uzupełnienie działań już prowadzonych i 
finansowanych w ramach istniejących pozycji budżetowych, przy czym projekt ten ma być realizowany na 
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etapie następującym po zwalczeniu organizmów inwazyjnych/chorobotwórczych i ma polegać na 
przywróceniu dotkniętych obszarów.
Etapy projektu:
 1. wskazanie obszarów dotkniętych chorobami w poszczególnych regionach;
 2. określenie strategii rehabilitacji dotkniętych chorobami obszarów leśnych;
 3. analiza najlepszych praktyk i pomyślnych rezultatów;
 4. wsparcie projektów lokalnych i regionalnych w celu rehabilitacji lasów dotkniętych chorobami.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Celem niniejszego projektu pilotażowego jest działanie jako instrument rehabilitacji środowiska i 
ponownego zalesiania obszarów dotkniętych obcymi gatunkami inwazyjnymi oraz chorobami, takimi jak ta 
wywołana przez węgorka sosnowca. Zamierzeniem jest uzupełnienie działań już prowadzonych i 
finansowanych w ramach istniejących pozycji budżetowych, przy czym projekt ten ma być realizowany na 
etapie następującym po zwalczeniu organizmów inwazyjnych/chorobotwórczych i ma polegać na 
przywróceniu dotkniętych obszarów.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6336 === ENVI/6336 ===

Przedłożona przez: João Ferreira, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 07 03 72

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 72 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Artykuł 07 03 72 — Projekt pilotażowy – Zachęcanie ludności do pozostawania na obszarach wiejskich –
Zwalczanie pustynnienia
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
a) Utworzenie następującej pozycji w budżecie (PP):
Projekt pilotażowy – Zachęcanie ludności do pozostawania na obszarach wiejskich jako metoda 
zwalczania pustynnienia
UWAGI: (wykreślić niepotrzebne opcje)
Niniejszy projekt pilotażowy ma na celu zachęcanie ludności do pozostawania na obszarach wiejskich 
oraz do prowadzenia produkcji rolnej, co pomoże w powstrzymaniu exodusu ze wsi oraz zjawiska 
porzucania działalności rolniczej. Projekt będzie się koncentrował na pobudzaniu krajowej produkcji 
rolnej oraz na zwalczaniu pustynnienia, dzięki czemu państwa członkowskie będą mogły przezwyciężyć 
aktualną sytuację gospodarczą, wykorzystać potencjał ich krajowej produkcji rolnej i tym samym zapobiec 
klęskom żywiołowym i zminimalizować ich skutki.
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Etapy projektu:
1. gromadzenie w państwach członkowskich informacji dotyczących warunków koniecznych do 
zachęcenia ludności do pozostawania na obszarach wiejskich (w tym konsultacje ze społecznościami 
lokalnymi i różnymi zainteresowanymi stronami oraz władzami lokalnymi); 
2. określenie problemów oraz potencjału poszczególnych regionów w zakresie osiągnięcia tego celu;
3. analiza najlepszych praktyk i pomyślnych rezultatów;
4. sporządzenie lokalnych i regionalnych projektów mających na celu zachęcanie ludności do 
pozostawania na obszarach wiejskich.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Niniejszy projekt pilotażowy ma na celu zachęcanie ludności do pozostawania na obszarach wiejskich oraz 
do prowadzenia produkcji rolnej, co pomoże w powstrzymaniu exodusu ze wsi oraz zjawiska porzucania 
działalności rolniczej.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6337 === ENVI/6337 ===

Przedłożona przez: João Ferreira, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności, Ilda Figueiredo

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artykuł 07 03 07 — Program LIFE+ (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013)
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 07 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000
Rezerwa

Ogółem 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000

Uzasadnienie:
Państwa członkowskie borykają się ze znacznym niedoborem środków finansowych na zarządzanie 
obszarami wchodzącymi w skład sieci Natura 2000 i niekorzystnie wpływa to na skuteczność oraz ogólną 
spójność tego instrumentu. Sama Komisja szacuje, że roczny koszt zarządzania siecią Natura 2000 wynosi 
5,8 mld EUR. W związku z tym i wobec aktualnego kryzysu nie należy pozbawiać środków pozycji 
budżetowych przeznaczonych na ten cel, w przeciwnym razie możemy mieć do czynienia z dalszą 
degradacją walorów przyrodniczych oraz chronionych gatunków i siedlisk. 
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6338 === ENVI/6338 ===

Przedłożona przez: João Ferreira, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pozycja 17 04 04 01 — Środki w zakresie zdrowotności roślin — Nowe środki
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Zmień dane liczbowe i tytuł w następujący sposób:
Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota

Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności

17 04 04 01 12 000 000 12 000 000 14 000 000 10 000 000 14 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000
Rezerwa

Ogółem 12 000 000 12 000 000 14 000 000 10 000 000 14 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000

Treść:
Pozycja 17 04 04 01 — Środki w zakresie zdrowotności roślin — Nowe środki
Uzasadnienie:
Środki te powinny pokrywać wydatki na działania prowadzone w celu eliminowania czynników 
zagrażających licznym ekosystemom leśnym, w tym między innymi w celu walki z rozprzestrzenianiem się 
egzotycznych gatunków inwazyjnych oraz chorób (takich jak m.in. węgorek sosnowiec) oraz z pożarami 
lasów. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6339 === ENVI/6339 ===

Przedłożona przez: Giommaria Uggias, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 32 04 18

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

32 04 18 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezerwa

Ogółem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Treść:
Projekt pilotażowy – Pełne wykorzystanie potencjału tam w zakresie produkcji energii
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Szczegółowe cele projektu:
1) optymalizacja pozyskiwania energii ze sztucznych tam dzięki zastosowaniu turbin o wysokiej 
wydajności we wszystkich przypadkach;
2) ograniczenie zależności obszarów wyspiarskich od energii wytwarzanej z paliw kopalnych.
Środki, jakie należy podjąć:
1. instalacja turbin hydroelektrycznych o wysokiej wydajności;
2. budowa instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (panele fotowoltaiczne i turbiny 
wiatrowe) w pobliżu lub w bezpośredniej bliskości tam;
3. budowa małych przepompowni;
4. instalacja systemów akumulatorów w celu zapewnienia ciągłej pracy systemu przepompowującego, 
również w nocy oraz gdy nie ma wiatru;
5. stałe monitorowanie i gromadzenie danych w celu określenia możliwości zwiększenia produkcji 
6. energii hydroelektrycznej przez system pilotażowy.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
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Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Sztuczne tamy służą do zapobiegania suszom oraz do zapewniania zasobów wody do zastosowań cywilnych 
i sanitarnych. W regionie śródziemnomorskim na tamach nie można instalować turbin o wysokiej 
wydajności do celów produkcji energii z uwagi na konieczność oszczędzania zasobów wodnych, co oznacza, 
że nie wykorzystuje się potencjału tam w zakresie produkcji energii. Jednym ze sposobów rozwiązania tego 
problemu jest budowa instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych w pobliżu tam, tak aby 
mogły one uzupełniać wodę w górze rzeki.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6340 === ENVI/6340 ===

Przedłożona przez: Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Anne Delvaux, Elisabetta 
Gardini, Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Richard Seeber, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Damien Abad

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 07 03 71

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 71 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000
Rezerwa

Ogółem 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000

Treść:
Projekt pilotażowy — RECAP: recykling na skalę lokalną resztek plastiku powstałych w głównych 
regionach UE przetwarzających polimery
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Europejski przemysł przetwórstwa polimerów (EPCI) jest ważnym sektorem europejskiego przemysłu, do 
którego należy 50 000 przedsiębiorstw (z czego 85% to MŚP) i który zatrudnia 1,6 mln pracowników. 
Produkcja tego sektora osiągnęła 45 mln ton w 2009 r., a głównymi europejskimi producentami gotowych 
części plastikowych były następujące kraje: Niemcy (23%), Włochy (16%), Francja (12%), Hiszpania 
(8,5%), Wielka Brytania (8%) i Polska (5,5%) Niemal dwie trzecie powstałych resztek plastikowych (1,3 
mln ton plastiku) uznaje się „odpady ostateczne”, które albo wywozi się na Daleki Wschód (głównie do 
Chin), albo składuje. Dzięki recyklingowi 50% obecnie niepoddawanych recyklingowi resztek 
plastikowych można byłoby zaoszczędzić ok. 650 000 ton materiałów plastikowych. Niniejszy projekt 
pilotażowy realizuje cel strategii „Europa 2020” w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami 
poprzez zwiększenie odsetka materiałów poddawanych recyklingowi.
RECAP ma być projektem pilotażowym na rzecz poprawy recyklingu resztek plastiku wytwarzanych 
wewnętrznie. Zapoczątkuje on 1) rozwój nowych rozwiązań technologicznych dotyczących recyklingu 
resztek plastikowych powstałych w procesach produkcyjnych oraz 2) wdrażanie i budowę kanałów 
recyklingu w oparciu o zrównoważone rozwiązania i technologie. Dzięki temu projektowi możliwe będzie 
tworzenie konkurencyjności i miejsc pracy, przedłużenie cyklu życia materiałów plastikowych, 
oszczędność ropy naftowej oraz zwiększenie odpowiedzialności ponoszonej przez przemysł przetwórstwa 
plastiku.
Zostanie ustanowiony harmonogram w celu określenia kroków niezbędnych do osiągnięcia ostatecznego 
trwałego rozwiązania: definicja projektów badawczo-rozwojowych w ramach współpracy na rzecz 
eliminacji technologicznych wąskich gardeł, organizacja i budowa kanałów recyklingu, przekazywanie 
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najlepszych praktyk i technologii w branży przetwórców plastiku w UE, demonstracja technologii 
recyklingu za pomocą pilotażowych urządzeń, utworzenie przedsiębiorstw w celu wykorzystania 
powstałych praw własności intelektualnej. Zamierzeniem jest powielenie wyników w kilku regionach UE, 
gdzie występuje znaczna koncentracja działalności w zakresie przetwórstwa plastiku.
Pierwszym celem szczegółowym projektu RECAP będzie porównanie praktyki w zakresie gospodarowania 
resztkami plastiku w kilku głównych regionach UE, gdzie ulokowany jest przemysł przetwórstwa plastiku 
we Francji, Włoszech, w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Polsce. Każdy ze 
wspomnianych regionów charakteryzuje się szczególną koncentracją działalności z zakresu przetwórstwa 
plastiku na ograniczonym obszarze geograficznym.
Drugim celem projektu RECAP będzie określenie – na podstawie analizy przeprowadzonego porównania 
– najlepszych praktyk i sporządzenie zaleceń dotyczących przyszłych działań, które zostaną włączone do 
globalnej metodologii gospodarowania resztkami plastiku powstałymi wewnętrznie. Powstanie szereg 
scenariuszy. Każdy z nich zostanie podzielony na cele dotyczące budowy (organizacja gospodarcza, 
finansowa i polityczna kanałów recyklingu) oraz dotyczące technologii (wąskie gardła w zakresie badań i 
rozwoju, jakie należy pokonać).
Trzecim celem szczegółowym projektu RECAP będzie wstępne wdrożenie scenariusza w jednym z 
regionów uczestniczących w projekcie. Działania, takie jak uruchomienie tworzenia projektów badawczo-
rozwojowych w oparciu o wskazane technologiczne wąskie gardła, będą częścią etapu wstępnego 
wdrażania.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Poddawanie recyklingowi 50% więcej ostatecznych odpadów z plastiku mogłoby oznaczać zaoszczędzenie 
650 tys. ton tego surowca. Niniejszy projekt pilotażowy podaje definicję trwałego rozwiązania: współpraca 
w dziedzinie badań i rozwoju, organizacja kanałów recyklingu, przekazywanie najlepszych praktyk branży 
przetwórców plastiku w UE, demonstracja pilotażowych urządzeń, utworzenie przedsiębiorstw w celu 
wykorzystania powstałych praw własności intelektualnej, podnoszenie konkurencyjności i wzrost 
zatrudnienia, a także przedłużenie żywotności materiałów i oszczędność ropy naftowej. Projekt ten sprawi, 
że przemysł przetwórstwa plastiku będzie bardziej odpowiedzialny, oraz przyczyni się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6341 === ENVI/6341 ===

Przedłożona przez: Anna Rosbach, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 07 03 32

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

07 03 32 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Odzyskiwanie odpadów morskich



33

Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Celem niniejszego projektu pilotażowego jest pomoc państwom członkowskim UE w realizacji celu 
wyznaczonego w dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej (2008/56/WE) (MSFD), jakim jest 
osiągnięcie „dobrego stanu środowiska” wód przybrzeżnych i śródlądowych UE do roku 2020 za pomocą 
działań na rzecz środowiska naturalnego z zastosowaniem innowacyjnego systemu zbiórki/odzyskiwania. 
W ramach tego projektu społeczność rybacka UE oraz unijni producenci i przetwórcy plastiku oraz 
podmioty zajmujące się jego recyklingiem zostaną zaangażowani w usuwanie odpadów unoszących się na 
wodach przybrzeżnych i śródlądowych UE. Rybacy będą otrzymywali z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego środki przeznaczone na organizację specjalnych wypraw w celu zbiórki odpadów unoszących 
się na wodach morskich okalających ich regiony przybrzeżne. 
W ramach projektu będzie wykorzystywany innowacyjny system włoków, z których każdy jest zdolny do 
zbiórki od 2 do 8 ton pływających odpadów morskich. System ten opracowano we współpracy z rybakami 
w taki sposób, by nie szkodził ekosystemowi morskiemu ani nie zbierał niczego poza odpadami unoszącymi 
się na wodzie. Rybacy będą używać wspomnianych włoków na wodach przybrzeżnych, natomiast włoki 
statyczne będzie można stosować na wodach śródlądowych. Po odzyskaniu odpadów morskich podmioty 
zajmujące się recyklingiem będą oceniały ich możliwości w zakresie recyklingu. Jeśli dane odpady nie 
będą się nadawały do recyklingu, zastosowane zostaną metody odzyskiwania energii. Jednakże zakłada 
się, że znaczną część zebranych odpadów będzie można poddać recyklingowi.
Projekt przewiduje prowadzenie testów w okresie dwóch lat (lipiec 2012 r. – lipiec 2014 r.) w kilku 
państwach członkowskich UE (państwa te zostaną wytypowane po przeprowadzeniu wstępnych ocen przez 
państwa członkowskie w lipcu 2012 r. na mocy dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej). W tym 
okresie projekt zakłada monitorowanie ilości, lokalizacji geograficznej i rodzaju odpadów zbieranych na 
morzu. Będzie to możliwe dzięki internetowemu systemowi monitorującemu, za pomocą którego państwa 
członkowskie mogą analizować obszary problemowe i poczynione postępy w zbiórce, recyklingu oraz 
oczyszczaniu wód przybrzeżnych i śródlądowych. W celu lepszego określenia „dobrego stanu środowiska”
zostanie ustanowiony system wskaźników. Testy będą obejmowały wstępne oceny, które państwa 
członkowskie są zobowiązane przeprowadzić do lipca 2012 r., natomiast system wskaźników będzie spójny 
ze wskaźnikami określonymi przez państwa członkowskie (na mocy dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej). 
Założenie jest takie, że po zakończeniu testów pilotażowych państwa członkowskie powinny przejąć na 
siebie zadania związane z obsługą włoków i systemów odzyskiwania odpadów, a jednocześnie nadal 
prowadzić rejestr danych dotyczących ilości, lokalizacji, recyklingu itp. odpadów morskich. Dzięki temu 
państwa członkowskie otrzymają wartościowe narzędzie (w zależności od wyników projektu, tj. od ilości 
odzyskanych odpadów morskich), które przyczyni się do spełnienia prawnych wymogów ustanowionych w 
dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej, zwłaszcza osiągnięcie „dobrego stanu środowiska” wód 
przybrzeżnych i śródlądowych UE i przyspieszy ten proces. Ponadto po zakończeniu czasu trwania 
projektu i ewentualnym przejęciu zadań przez regiony, państwa członkowskie otrzymają narzędzie służące 
utrzymaniu wspomnianego „dobrego stanu środowiska” wód UE.
Dzięki opisanym działaniom na rzecz środowiska naturalnego oraz dzięki utworzeniu synergii między 
społecznością rybacką (Europejski Fundusz Rybacki), przemysłem a władzami krajowymi nie tylko będzie 
można na wystarczającą skalę gospodarować odpadami morskimi w celu przyczynienia się do osiągnięcia 
„dobrego stanu środowiska”, lecz również możliwe będzie zlikwidowanie odpadów morskich oraz 
osiągnięcie równowagi środowiskowej wód unijnych i zdrowego środowiska morskiego.
Jeśli pod koniec testów ilości odpadów morskich znajdowanych na wodach przybrzeżnych UE będą niskie 
lub wręcz śladowe, projekt ten będzie świadczył o powodzeniu działań państw członkowskich na rzecz 
osiągnięcia „dobrego stanu środowiska” wód przybrzeżnych i śródlądowych. W takim przypadku 
uzasadnione będzie dalsze stosowanie przez państwa członkowskie głównie statycznych włoków 
śródlądowych (umieszczanych na jazach oraz w innych miejscach, gdzie nie będą zakłócały żeglugi) w 
celu niedopuszczenia, by odpady docierały do wód przybrzeżnych i stawały się jeszcze większym 
problemem dla środowiska morskiego oraz potencjalnie dla zdrowia ludzkiego z powodu połykania 
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mikroskopijnych kawałków plastiku przez organizmy morskie i ewentualnie dalszego przedostawania się 
plastiku do łańcucha żywnościowego ludzi.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Celem tego projektu jest oczyszczenie unijnych wód przybrzeżnych i śródlądowych przy jednoczesnym 
pobudzaniu zatrudnienia w branży rybackiej i w przemyśle recyklingowym. Projekt ten oferuje unijnym 
rybakom możliwości utrzymania się w okresach, gdy połowy są zakazane lub niemożliwe. Oznacza to, że 
rybacy mogą kwalifikować się do dopłat z Europejskiego Funduszu Rybackiego za zbiórkę odpadów 
zamiast za połowy. W ramach tego projektu, w zależności od jego wyników, zostaną zebrane cenne dane 
pozwalające ocenić, czy istnieje potrzeba zwiększenia potencjału recyklingowego lub infrastruktury 
odzyskiwania energii.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6342 === ENVI/6342 ===

Przedłożona przez: Antonyia Parvanova, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Dodaj: 17 03 01 02

Budżet 2011 Projekt budżetu 2012 Stanowisko Rady 2012 Różnica Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

17 03 01 02 700 000 700 000 700 000 700 000
Rezerwa

Ogółem 700 000 700 000 700 000 700 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Innowacja w profilaktyce chorób: propagowanie świadomości zdrowotnej i 
zachowań zdrowotnych
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Niniejsze środki mają na celu pokrycie wydatków na projekt pilotażowy opracowujący i oceniający 
innowacyjne inicjatywy w dziedzinie zdrowia publicznego dotyczące profilaktyki, z naciskiem na 
propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwoju świadomości zdrowotnej u ludzi.
Polityka w zakresie profilaktyki w dziedzinie zdrowia publicznego obejmuje nie tylko zapobieganie 
chorobom dzięki ograniczaniu czynników ryzyka czy badaniom przesiewowym lub strategiom 
diagnostycznym, lecz również zwiększenie ogólnego poziomu świadomości zdrowotnej wśród ludzi oraz 
aktywne propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań zdrowotnych. Dziedziny, takie jak odżywianie, 
aktywność fizyczna, zachowania konsumenckie czy konsumpcja tytoniu i alkoholu, istotnie wpływają na 
ogólny stan zdrowia populacji, można je zatem uznać za kluczowe cele polityki zapobiegawczej.
Aktualne strategie i cele polityki UE, takie jak zmniejszanie nierówności pod względem stanu zdrowia i 
dostępu do opieki zdrowotnej, oraz niezaprzeczalne znaczenie zdrowia w ogólnej strategii „Europa 2020”
wymagają większego skupienia się na wartościowych opcjach w celu poprawy stanu zdrowia 
Europejczyków.
Działania w zakresie opracowywania i oceny prowadzone w ramach tego projektu pilotażowego miałyby 
zatem na celu określanie najlepszych praktyk w dziedzinie profilaktyki chorób za pomocą rozwijania 
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świadomości zdrowotnej i propagowania zachowań zdrowotnych, a także wspieranie rozwoju badań 
porównawczych dotyczących publicznych strategii z zakresu profilaktyki chorób, obejmujących analizę 
kosztów i korzyści i oceny priorytetów inwestycyjnych w porównaniu z innymi obszarami profilaktyki w 
dziedzinie zdrowia publicznego.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Dzięki temu projektowi możliwe byłoby uzyskanie lepszego oglądu i lepsze zrozumienie dynamiki zdrowia 
publicznego w dziedzinie profilaktyki oraz wpływu na zdrowie publiczne, skutków i porównywalnych 
korzyści inicjatyw politycznych w tym obszarze.


