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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w 
granicach naszej planety”
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0710),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi 
przez Komisję (C7-0392/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia […]1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(A7-0000/2013),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. 

                                               
1 Dz.U. C...
2 Dz.U. C...
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w sprawie przeglądu szóstego 
wspólnotowego programu działań w 
zakresie środowiska naturalnego oraz 
określenia priorytetów dla siódmego 
unijnego programu działań w zakresie 
środowiska – lepsze środowisko dla 
lepszego życia – podkreślono trzy 
priorytety, na których powinien opierać 
się nowy program: wdrażanie i 
wzmacnianie, włączenie aspektów 
środowiskowych (integracja) i wymiar 
międzynarodowy.

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) W raporcie Europejskiej Agencji 
Środowiska zatytułowanym „Środowisko 
Europy 2010 – Stan i Prognozy” (SOER 
2010) zwrócono uwagę na to, że wciąż 
mamy do czynienia z poważnymi 
problemami w dziedzinie środowiska, 
które będą miały znaczące skutki, jeśli nie 
zostaną przedsięwzięte żadne środki, aby 
je rozwiązać.

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niezbędne jest określenie celów dla 
Unii do 2020 r. w kontekście 
długoterminowej wizji do 2050 r. Nowy 

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

stworzenia stabilnych ram sprzyjających 
inwestycjom i wzrostowi gospodarczemu. 
Nowy program powinien być oparty na 
inicjatywach politycznych zawartych w 
strategii „Europa 2020”, w tym na pakiecie 
klimatyczno-energetycznym, Planie 
działania prowadzącym do przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., 
unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r., Planie 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz inicjatywie przewodniej „Unia 
innowacji”.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W Unii postawiono sobie za cel 
zatrzymanie utraty powierzchni terenów 
zalesionych najpóźniej do 2030 r. oraz 
ograniczenie wylesiania lasów 
tropikalnych brutto przynajmniej o 50% 
do 2020 r. w porównaniu z poziomami z 
2008 r.1.
_______________
1 2912. posiedzenie Rady ds. Środowiska, 
4.12.2008.

Or. fr
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Utrata różnorodności biologicznej i 
degradacja ekosystemów w Unii mają 
poważne skutki dla środowiska i 
dobrostanu człowieka oraz są kosztowne 
dla całego społeczeństwa, zwłaszcza dla 
podmiotów gospodarczych w sektorach, 
które bezpośrednio zależą od usług 
ekosystemowych. Zagrożenia dla 
różnorodności biologicznej stanowią także 
wyzwanie dla Unii związane z 
odpowiedzialnością wobec regionów 
najbardziej oddalonych oraz krajów i 
terytoriów zamorskich, najbardziej 
narażonych na utratę różnorodności 
biologicznej (tzw. „hot spots”1), jak 
również wobec reszty świata, jeżeli chodzi 
o europejski ślad ekologiczny poza 
granicami Unii.
_______________
1 „Hot spots” to obszary geograficzne, na 
których różnorodność biologiczna jest 
zagrożona. Regiony najbardziej oddalone 
oraz kraje i terytoria zamorskie 
zapewniają 70% europejskiej 
różnorodności biologicznej, występuje na 
nich więcej gatunków endemicznych niż 
na całym kontynencie europejskim.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010: "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unia i jej państwa członkowskie 
odpowiadają za zapewnienie osiągnięcia 
celów priorytetowych określonych w 
niniejszym programie. Stosują spójne 
podejście do ustalonych wyzwań. 
Działania należy podejmować zgodnie z 
zasadą pomocniczości oraz na szczeblu 
najbardziej sprzyjającym osiągnięciu 
priorytetowych celów i powiązanych 
wyników określonych w niniejszym 
programie.

1. Unia i jej państwa członkowskie 
odpowiadają za zapewnienie osiągnięcia 
celów priorytetowych określonych w 
niniejszym programie. Stosują spójne 
podejście do ustalonych wyzwań. 
Działania należy podejmować zgodnie z 
zasadami przyznania, pomocniczości i 
proporcjonalności oraz na szczeblu 
najbardziej sprzyjającym osiągnięciu 
priorytetowych celów i powiązanych 
wyników określonych w niniejszym 
programie.

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. Pomimo dotychczasowych znacznych 
wysiłków wynikający z ramowej 
dyrektywy wodnej wymóg osiągnięcia 
„dobrego stanu ekologicznego” do 2015 r. 
będzie spełniony dla zaledwie około 53% 
części wód powierzchniowych w UE. 
Istnieje również ryzyko, że cel dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej 
polegający na uzyskaniu „dobrego stanu 
środowiska” do 2020 r. nie zostanie 
spełniony, między innymi z powodu 
ciągłego przeławiania i obecności
odpadów wyrzucanych do mórz Europy. 
Chociaż polityka UE w dziedzinie 
powietrza i emisji przemysłowych 

18. Pomimo dotychczasowych znacznych 
wysiłków wynikający z ramowej 
dyrektywy wodnej cel dotyczący 
osiągnięcia „dobrego stanu ekologicznego” 
do 2015 r. będzie zrealizowany dla 
zaledwie około 53% części wód 
powierzchniowych w UE. W ramach 
osiągania celu dyrektywy ramowej w 
sprawie strategii morskiej polegającego na 
uzyskaniu „dobrego stanu środowiska” do 
2020 r. także występują poważne 
trudności, między innymi z powodu 
utrzymujących się zagrożeń 
antropogenicznych, takich jak 
przełowienie, zanieczyszczenie (w tym 
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pomogła ograniczyć wiele form 
zanieczyszczeń, ekosystemom nadal 
szkodzi nadwyżka azotu i zanieczyszczenie 
ozonem związane z emisjami z transportu, 
intensywnego rolnictwa i produkcji energii 
elektrycznej.

zagrożenie hałasem pod wodą) i obecność
odpadów w morzach, w połączeniu ze 
skutkami globalnego ocieplenia 
(zakwaszenie oceanów). Chociaż polityka 
UE w dziedzinie powietrza i emisji 
przemysłowych pomogła ograniczyć wiele 
form zanieczyszczeń, ekosystemom nadal 
szkodzi nadwyżka azotu i zanieczyszczenie 
ozonem związane z emisjami z transportu, 
intensywnego rolnictwa i produkcji energii 
elektrycznej. 

Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18a. Jeżeli chodzi o sektor rolny, potencjał 
w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych jest bardzo wysoki i 
wyraźnie nie w pełni wykorzystany.
Zmiana praktyk rolnych mająca na celu 
zmniejszenie wpływu sektora na zmianę 
klimatu wymaga przeprowadzenia 
kampanii informacyjnych i edukacyjnych 
oraz udzielenia wsparcia finansowego.
Odpowiednie narzędzia są dostępne, ale 
przy ich stosowaniu pojawiają się bariery 
informacyjne i metodologiczne, które 
należałoby pokonać.

Or. fr
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18b. Ponadto sektor użytkowania 
gruntów, zmiany użytkowania gruntów i 
leśnictwa (LULUCF), obejmujący w 
szczególności działalność związaną z 
gospodarką gruntami rolnymi, dzięki 
swojej zdolności do składowania 
dwutlenku węgla jest jedynym sektorem 
będącym pochłaniaczem CO2. Przyjęcie 
zharmonizowanych ram prawnych na 
szczeblu europejskim, w których byłyby 
określone zasady rachunkowości mające 
zastosowanie do tego sektora i zgodne z 
decyzjami przyjętymi w tej dziedzinie 
wRamowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), stanowi pierwszy etap na 
drodze do zaangażowania tego sektora w 
realizację zobowiązań podjętych przez 
Unię w zakresie przeciwdziałania zmianie 
klimatu.

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 18 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18c. Ekologizacja WPR umożliwi 
zwiększenie zdolności gruntów rolnych do 
składowania dwutlenku węgla, a w 
szerszym kontekście osiągnięcie celów 
ekologicznych, takich jak ochrona 
różnorodności biologicznej oraz poprawa 
jakości wody i gleby.

Or. fr
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
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l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

20. W przypadku środowiska morskiego 
Unia ponosi pierwszoplanową 
odpowiedzialność, ponieważ między 
innymi dzięki europejskim krajom i 
terytoriom zamorskim ma najważniejsze 
zasoby morskie na świecie. Chociaż sektor 
morski daje rozmaite możliwości 
gospodarcze - od rybołówstwa, żeglugi i 
akwakultury po surowce i morską energię 
wiatrową i biotechnologię morską, trzeba 
zadbać, aby korzystanie z tych możliwości 
było zgodne z ochroną ekosystemów 
morskich i przybrzeżnych oraz ze 
zrównoważonym zarządzaniem tymi 
ekosystemami. Środowisko morskie cierpi 
też z powodu długotrwałego opóźnienia w 
zakresie ochrony, ponieważ sieć 
ekologiczna morskich obszarów Natura 
2000, która powinna była zostać 
ukończona w 2012 r.1, wciąż nie jest 
ekologicznie spójna ani operacyjna.
Działania podejmowane przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do 
rozszerzenia sieci Natura 2000 na wody 
morskie – na podstawie istniejącej wiedzy 
naukowej oraz dzięki wdrożeniu 
programów gromadzenia wiedzy 
naukowej na pełnym morzu – w celu 
ukończenia tej sieci są konsekwentne, ale 
muszą być kontynuowane. Należy 
zwiększyć skuteczność zarządzania 
morskimi obszarami chronionymi, 
zwłaszcza na Morzu Śródziemnym.
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_______________
1 COM(2006)0216 z 22.5.2006.

Or. fr

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

23. Aby ograniczyć najbardziej znaczącą 
presję na grunty, glebę i inne ekosystemy 
w Europie spowodowaną działalnością 
człowieka, podjęte zostaną działania 
mające na celu zagwarantowanie, że na
wszystkich właściwych szczeblach decyzje 
odnoszące się do gospodarowania gruntami 
będą podejmowane z odpowiednim 
uwzględnieniem wpływu środowiskowego, 
a także społecznego i gospodarczego. W 
dokumencie końcowym konferencji 
Rio+20 wezwano do zapewnienia 
„warunków światowych neutralnych pod 
względem degradacji gleby”. UE i państwa 
członkowskie powinny pilnie zastanowić 
się nad najlepszym sposobem 
zrealizowania tego zobowiązania w ramach 
swoich odpowiednich kompetencji. W 
poszanowaniu zasady pomocniczości i 
uwzględniając różnorodność rozwiązań 
wybranych obecnie na szczeblu krajowym 
w celu ochrony gleby, wzywa się państwa 
członkowskie do określenia – w ramach, 
jakie zapewnia Strategia tematyczna w 
dziedzinie ochrony gleby – krajowych 
strategii ukierunkowanych na ochronę 
gleby oraz metod oceny zagrożeń w celu 
zidentyfikowania priorytetowych obszarów 
zanieczyszczonych. Należy też wspierać 
wymianę wiedzy i doświadczeń między 
państwami członkowskimi. W odniesieniu 
do zrównoważonego gospodarowania 
gruntami i glebą określone zostaną również 
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cele.

Or. fr

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 26 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26. W celu ochrony, zachowania i poprawy 
kapitału naturalnego UE program musi 
gwarantować, że do 2020 r.:

26. W celu ochrony, zachowania, poprawy 
i wykorzystania kapitału naturalnego UE 
program musi gwarantować, że do 2020 r.:

Or. fr

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 26 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) utrata różnorodności biologicznej i 
degradacja usług ekosystemowych zostaną 
powstrzymane, a ekosystemy i ich usługi 
będą utrzymane i ulepszone;

a) utrata różnorodności biologicznej i 
degradacja usług ekosystemowych zostaną 
powstrzymane, a ekosystemy i ich usługi 
będą utrzymane, ulepszone i, w miarę 
możliwości, odbudowane; 

Or. fr

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 26 – akapit pierwszy – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) lasy i świadczone przez nie usługi będą 
chronione, a ich odporność na zmianę 
klimatu i pożary będzie zwiększona.

g) lasy i świadczone przez nie usługi będą 
chronione i zarządzane w sposób 
zrównoważony, a ich odporność na zmianę 



PE506.123v01-00 18/61 PR\928464PL.doc

PL

klimatu, pożary, burze i inwazje 
szkodników będzie zwiększona. 

Or. fr

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 26 – akapit pierwszy – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) obywatele Unii będą aktywnie 
uczestniczyć w ochronie, zachowaniu, 
poprawie i wykorzystaniu kapitału 
naturalnego.

Or. fr

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 26 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększenia wysiłków, m.in. aby 
zagwarantować osiągnięcie zdrowych 
zasobów rybnych najpóźniej do 2020 r., 
począwszy od wprowadzenia od 2015 r. w 
całym rybołówstwie połowów na poziomie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
lub niższym, oraz ustalić ogólnoeuropejski 
ilościowy cel w zakresie ograniczenia 
ilości odpadów wyrzucanych do mórz;

c) zwiększenia wysiłków, m.in. aby 
zagwarantować osiągnięcie zdrowych 
zasobów rybnych najpóźniej do 2020 r., 
począwszy od wprowadzenia od 2015 r. w 
całym rybołówstwie połowów na poziomie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
lub niższym, przeciwdziałać 
zanieczyszczeniom i ustalić 
ogólnoeuropejski ilościowy cel w zakresie 
ograniczenia ilości odpadów wyrzucanych 
do mórz oraz ukończyć tworzenie sieci 
morskich obszarów chronionych w Unii; 

Or. fr
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 26 – akapit drugi – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opracowania i wprowadzenia nowej 
strategii leśnej dla UE, w której 
uwzględnione będą liczne potrzeby i 
korzyści związane z lasami oraz która 
przyczyni się do przyjęcia bardziej 
strategicznego podejścia do ochrony i 
poprawy stanu lasów.

g) opracowania i wprowadzenia nowej 
strategii leśnej dla UE, w której 
uwzględnione będą liczne potrzeby i 
korzyści związane z lasami oraz która 
przyczyni się do przyjęcia bardziej 
strategicznego podejścia do ochrony i 
poprawy stanu lasów, godzącego wymogi 
dotyczące zrównoważonego charakteru i 
konkurencyjności europejskiego 
leśnictwa.

Or. fr

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 26 – akapit drugi – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) poprawy kierowanej do obywateli 
komunikacji dotyczącej unijnej polityki 
ochrony środowiska, wzmocnienia 
kształtowania postaw sprzyjających 
ochronie środowiska w systemach 
kształcenia państw członkowskich oraz 
wspierania działań obywatelskich.

Or. fr
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp –27 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-27. Strategia „Europa 2020” ma na celu 
wspieranie trwałego wzrostu 
gospodarczego i przyznaje pierwszeństwo 
gospodarce niskoemisyjnej, bardziej 
zasobooszczędnej i bardziej 
konkurencyjnej, dzięki dwóm inicjatywom 
przewodnim godzącym ambicje w zakresie 
ochrony środowiska i cele polityki 
przemysłowej: „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz „Polityka 
przemysłowa w erze globalizacji”1.
_______________
1 COM(2010)0614 z 28.10.2010.

Or. fr

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27. Celem inicjatywy przewodniej strategii 
„Europa 2020” - „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” jest wspieranie 
zmian w kierunku gospodarki oszczędnej 
w wykorzystywaniu wszystkich zasobów, 
zdecydowanie oddzielającej wzrost 
gospodarczy od zużycia zasobów i energii 
oraz ich oddziaływania na środowisko, 
zmniejszającej emisję gazów 
cieplarnianych, zwiększającej 
konkurencyjność poprzez efektywność i 
innowacyjność oraz promującej większe 
bezpieczeństwo energetyczne. Plan 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz Plan działania prowadzący do 

27. Celem inicjatywy przewodniej „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” jest 
wspieranie zmian w kierunku gospodarki 
oszczędnej w wykorzystywaniu wszystkich 
zasobów, zdecydowanie oddzielającej 
wzrost gospodarczy od zużycia zasobów i 
energii oraz ich oddziaływania na 
środowisko, zmniejszającej emisję gazów 
cieplarnianych, zwiększającej 
konkurencyjność poprzez efektywność i 
innowacyjność oraz promującej większe 
bezpieczeństwo energetyczne. Plan 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz Plan działania prowadzący do 
przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
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przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną to podstawowe elementy 
inicjatywy określające ramy przyszłych 
działań zmierzających do osiągnięcia 
określonych celów.

niskoemisyjną to podstawowe elementy 
inicjatywy określające ramy przyszłych 
działań zmierzających do osiągnięcia 
określonych celów.

Or. fr

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27a. Celem inicjatywy przewodniej 
„Polityka przemysłowa w erze 
globalizacji” jest natomiast rozwijanie 
polityki przemysłowej wspierającej 
przedsiębiorstwa, a konkretnie MŚP, w 
procesie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej i zwiększenia ich 
konkurencyjności. W tym celu należy w 
Unii pobudzać innowacje i rozwój 
przemysłowy dzięki inteligentnym 
regulacjom środowiskowym1, opartym na 
ocenie skutków, ocenie istniejącej polityki 
(ocena funkcjonowania) oraz na ocenie 
wpływu na konkurencyjność2.
_______________
1 COM (2012)0746 z 12.12.2012 
„Sprawność regulacyjna UE”.
2 SEC (2012)0091 z 27.1.2012 
„Operational guidance for assessing 
impacts on sectoral competitiveness 
within the Commission Impact 
Assessment system” (Praktyczne 
wskazówki dotyczące przeprowadzania 
oceny wpływu na konkurencyjność 
poszczególnych sektorów w ramach 
systemu oceny skutków Komisji).

Or. fr
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 29 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29. Ten podstawowy wymóg dotyczący 
sprostania wyzwaniom w zakresie ochrony 
środowiska niesie ze sobą również istotne 
korzyści społeczno-ekonomiczne. 
Potencjalny wzrost liczby miejsc pracy 
spowodowany przekształceniem w 
zasobooszczędną gospodarkę 
niskoemisyjną jest niezbędny do 
osiągnięcia celów dotyczących 
zatrudnienia wyznaczonych w ramach 
strategii „Europa 2020”. W ostatnich latach 
zatrudnienie w unijnych sektorach 
technologii środowiskowych oraz usług 
wzrasta o ok. 3% rocznie. Wartość 
światowego rynku w dziedzinie 
ekoprzemysłu szacuje się przynajmniej na 
bilion euro, a w ciągu kolejnych 10 lat 
prognozuje się podwojenie tej wartości. 
Przedsiębiorstwa europejskie już przejęły 
rolę światowego lidera w zakresie 
recyklingu i efektywności energetycznej i 
należy je zachęcać do korzystania ze 
wzrostu globalnego zapotrzebowania, przy 
wsparciu Planu działania w zakresie 
ekoinnowacji. Przykładowo w samym 
europejskim sektorze energii odnawialnej 
prognozuje się utworzenie ponad 400 000 
nowych miejsc pracy do 2020 r..

29. Ten podstawowy wymóg dotyczący 
sprostania wyzwaniom w zakresie ochrony 
środowiska niesie ze sobą również istotne 
korzyści społeczno-ekonomiczne. Należy 
wykorzystać efekt dźwigni polityki 
ochrony środowiska w celu pobudzenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw i 
ożywienia przemysłu unijnego.
Potencjalny wzrost liczby miejsc pracy 
spowodowany przekształceniem w 
zasobooszczędną gospodarkę 
niskoemisyjną jest niezbędny do 
osiągnięcia celów dotyczących 
zatrudnienia wyznaczonych w ramach 
strategii „Europa 2020”. W ostatnich latach 
zatrudnienie w unijnych sektorach 
technologii środowiskowych oraz usług
wzrasta o ok. 3% rocznie. Wartość 
światowego rynku w dziedzinie 
ekoprzemysłu szacuje się przynajmniej na 
bilion euro, a w ciągu kolejnych 10 lat 
prognozuje się podwojenie tej wartości. 
Przedsiębiorstwa europejskie już przejęły 
rolę światowego lidera w zakresie 
recyklingu i efektywności energetycznej i 
należy je zachęcać do korzystania ze 
wzrostu globalnego zapotrzebowania, przy 
wsparciu Planu działania w zakresie 
ekoinnowacji. Przykładowo w samym 
europejskim sektorze energii odnawialnej 
prognozuje się utworzenie ponad 400 000 
nowych miejsc pracy do 2020 r.. 

Or. fr
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29a. Dla osiągnięcia tego celu należy 
stworzyć i utrzymać w Unii warunki 
niezbędne do rozwoju ekoprzemysłu, 
zapewniając w szczególności trwałe 
zaopatrzenie w surowce1.
_______________
1 COM(2011)0025 z 2.2.2011 „Stawianie 
czoła wyzwaniom związanym z rynkami 
towarowymi i surowcami”.

Or. fr

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29b. Ponadto „partnerstwo na rzecz 
silniejszego przemysłu europejskiego” 
umożliwi przyspieszenie inwestycji i 
innowacji na sześciu rynkach 
pionierskich powiązanych z gospodarką 
ekologiczną: na rynkach 
zaawansowanych technologii 
produkcyjnych w zakresie ekologicznie 
czystej produkcji, kluczowych technologii 
wspomagających, produktów ze źródeł 
biologicznych, zrównoważonego 
budownictwa i zrównoważonych 
surowców, ekologicznie czystych pojazdów 
i statków oraz inteligentnych sieci1.
_______________
1 COM(2012)0582 z 10.10.2012 „Silniejszy 
przemysł europejski na rzecz wzrostu i 
ożywienia gospodarczego. Aktualizacja 
komunikatu w sprawie polityki 
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przemysłowej”.

Or. fr

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 29 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29c. Co więcej, nowe ramy polityczne dla 
unijnego sektora turystycznego umożliwią 
rozwój turystyki zrównoważonej, co 
pozwoli na zwiększenie konkurencyjności 
i potencjału wzrostu gospodarczego tego 
sektora1.
_______________
1 COM(2010)0352 z 30.6.2010 „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na 
świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego”.

Or. fr

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30. W celu osiągnięcia celów pośrednich 
określonych na 2020 r. oraz zbudowania 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej 
do 2050 r. konieczne jest pełne wdrożenie 
pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Podczas gdy UE znajduje się obecnie na 
ścieżce ku zmniejszeniu krajowej emisji 
gazów cieplarnianych do 20% poniżej
poziomu z 1990 r. do roku 2020, 
osiągnięcie celu zwiększenia o 20% 
efektywności energetycznej będzie 

30. W celu osiągnięcia celów pośrednich 
określonych na 2020 r. oraz zbudowania 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej 
do 2050 r. konieczne jest pełne wdrożenie 
pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Podczas gdy UE znajduje się obecnie na 
ścieżce ku zmniejszeniu krajowej emisji 
gazów cieplarnianych do 20% poniżej 
poziomu z 1990 r. do roku 2020, 
osiągnięcie celu zwiększenia o 20% 
efektywności energetycznej będzie 
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wymagało o wiele szybszej poprawy 
efektywności. Jest to również istotne w 
świetle wciąż rosnącego zapotrzebowania 
na energię oraz trwającej debaty nad 
konfliktami pomiędzy użytkowaniem 
gruntów w celach spożywczych oraz w 
celach bioenergetycznych. Zgodnie z 
oczekiwaniami nowa dyrektywa o 
efektywności energetycznej powinna mieć 
istotne znaczenie w tym zakresie.

wymagało o wiele szybszej poprawy 
efektywności. Zgodnie z oczekiwaniami 
nowa dyrektywa w sprawie efektywności 
energetycznej powinna mieć istotne 
znaczenie w tym zakresie. Jest to również 
istotne w świetle wciąż rosnącego 
zapotrzebowania na energię. Efektywności 
energetycznej powinno ponadto 
towarzyszyć efektywne gospodarowanie 
zasobami. Należy w szczególności 
uwzględnić trwającą debatę nad 
konfliktami pomiędzy użytkowaniem 
gruntów w celach spożywczych oraz w 
celu produkcji biopaliw. Ponadto 
zasadnicze znaczenie ma zapewnienie 
zrównoważonego zarządzania i możliwie 
najefektywniejszego gospodarowania 
zasobami drewna, w tym biomasy do 
celów energetycznych, z jednoczesnym 
uwzględnieniem cech i rozwoju 
gospodarczego różnych zastosowań tych 
zasobów.

Or. fr

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33. Podjęte zostaną również środki mające 
na celu dalsze zwiększenie efektywności 
środowiskowej towarów i usług na rynku 
UE w całym cyklu życia poprzez 
zastosowanie środków zwiększających 
podaż zrównoważonych produktów i 
stymulowanie znacznej zmiany 
zapotrzebowania konsumentów na te 
produkty. Cel ten zostanie osiągnięty przy 
wykorzystaniu połączenia zachęt dla 
konsumentów i przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, instrumentów rynkowych oraz 
przepisów dotyczących ograniczenia 
oddziaływania ich działalności i produktów 

33. Podjęte zostaną również środki mające 
na celu dalsze zwiększenie efektywności 
środowiskowej towarów i usług na rynku 
UE w całym cyklu życia poprzez 
zastosowanie środków zwiększających 
podaż zrównoważonych produktów i 
stymulowanie znacznej zmiany 
zapotrzebowania konsumentów na te 
produkty. Cel ten zostanie osiągnięty przy 
wykorzystaniu połączenia zachęt dla 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
instrumentów rynkowych oraz przepisów 
dotyczących ograniczenia oddziaływania 
ich działalności i produktów na 
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na środowisko. Obowiązujące 
ustawodawstwo dotyczące produktów, np. 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu oraz 
dyrektywa w sprawie etykiet efektywności 
energetycznej oraz rozporządzenie w 
sprawie oznakowania ekologicznego, 
zostanie poddane przeglądowi w celu 
poprawy efektywności środowiskowej 
produktów i oszczędnego gospodarowania 
zasobami w całym cyklu życia, 
zapewniając bardziej spójne ramy 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji w 
UE2.

środowisko. W tym kontekście należy 
stworzyć na szczeblu europejskim i 
krajowym sprzyjające ramy, 
umożliwiające MŚP, które stanowią 
większość przedsiębiorstw unijnych, 
zwiększenie efektywności środowiskowej1.
Należałoby w związku z tym przewidzieć 
między innymi kampanie edukacyjne oraz 
programy pomocy technicznej i 
finansowej przeznaczone konkretnie dla 
MŚP. Obowiązujące ustawodawstwo 
dotyczące produktów, np. dyrektywa w 
sprawie ekoprojektu oraz dyrektywa w 
sprawie etykiet efektywności energetycznej 
oraz rozporządzenie w sprawie 
oznakowania ekologicznego, zostanie 
poddane przeglądowi w celu 
wprowadzenia uproszczonego, jednolitego 
i kompletnego oznakowania 
ekologicznego, optymalizacji opakowań, 
poprawy efektywności środowiskowej 
produktów i oszczędnego gospodarowania 
zasobami w całym cyklu życia, 
zapewniając bardziej spójne ramy 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji w 
UE oraz zwiększając poczucie 
odpowiedzialności przedsiębiorców i 
obywateli. Należy dążyć do wprowadzenia 
zharmonizowanej europejskiej metody 
obliczania wpływu produktów na 
środowisko.
_______________
1Zgodnie z zasadą IX programu „Small 
Business Act” dla Europy: „Umożliwienie 
MŚP przekształcania wyzwań związanych 
z ochroną środowiska na nowe 
możliwości”, COM(2008)0394 z 
19.6.2008.

Or. fr
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

35. W celu ustalenia ram działania na rzecz 
poprawy aspektów efektywnego 
gospodarowania zasobami wykraczających 
poza kwestię emisji gazów cieplarnianych 
oraz kwestię energetyczną zostaną 
określone cele dotyczące zmniejszenia 
ogólnego oddziaływania konsumpcji na 
środowisko, w szczególności w sektorze 
spożywczym, mieszkaniowym i w sektorze 
mobilności. Łącznie odpowiadają one za 
niemal 80% przypadków oddziaływania 
konsumpcji na środowisko. Z wniosków 
prac konferencji Rio+20 wynika 
konieczność znaczącego ograniczenia strat 
po okresie zbiorów oraz innych strat 
żywnościowych oraz odpadów z łańcucha 
dostaw żywności.

35. W celu ustalenia ram działania na rzecz 
poprawy aspektów efektywnego 
gospodarowania zasobami wykraczających 
poza kwestię emisji gazów cieplarnianych 
oraz kwestię energetyczną zostaną 
określone cele dotyczące zmniejszenia 
ogólnego oddziaływania konsumpcji na 
środowisko, w szczególności w sektorze 
spożywczym, mieszkaniowym i w sektorze 
mobilności. Łącznie odpowiadają one za 
niemal 80% przypadków oddziaływania 
konsumpcji na środowisko. Z wniosków 
prac konferencji Rio+20 wynika 
konieczność znaczącego ograniczenia strat 
po okresie zbiorów oraz innych strat 
żywnościowych oraz odpadów z łańcucha 
dostaw żywności. Aby osiągnąć cele 
dotyczące klimatu, niezbędne będzie 
ponadto dokonanie oceny i ograniczenie 
wpływu na środowisko europejskiej 
konsumpcji produktów i surowców, które 
mogą przyczyniać się do wylesiania i 
degradacji lasów poza granicami Unii1.
_______________
1 Chodzi konkretnie o konsumpcję 
importowanej żywności i towarów 
nieżywnościowych, takich jak mięso, soja, 
olej palmowy czy rudy metali, które nie 
spełniają wymogów zrównoważonego 
rozwoju. Zob. COM (2008)0645 z 
17.10.2008 „Podjęcie wyzwań związanych 
z wylesianiem i degradacją lasów w celu 
przeciwdziałania zmianom klimatu i 
utracie różnorodności biologicznej”.

Or. fr
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 38 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. Zmieniając odpady w zasoby, tak jak 
zachęca Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wymaga 
pełnego wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
w oparciu o surowe przestrzeganie 
hierarchii odpadów oraz uwzględniając 
różne typy odpadów. Konieczne jest 
podjęcie dodatkowych starań 
zmierzających do: ograniczenia produkcji 
odpadów na mieszkańca w wartościach 
absolutnych, ograniczenia odzyskiwania 
energii do materiałów nie nadających się 
do ponownego przetworzenia, 
stopniowego wycofywania składowania 
odpadów, zapewnienia recyklingu 
najwyższej jakości oraz tworzenia rynków 
dla surowców wtórnych. Odpady 
niebezpieczne będą wymagać 
zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
instrumentów rynkowych nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie
materiałów w całej UE. Bariery, na jakie 
natrafiają działania w zakresie recyklingu 
na rynku wewnętrznym UE muszą zostać 
usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru. 

38. Zmiana odpadów w zasoby, zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w Planie działania 
na rzecz zasobooszczędnej Europy, 
wymaga pełnego i zharmonizowanego 
wprowadzenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów na terenie całej UE, 
zgodnie z hierarchią odpadów oraz 
uwzględniając różne typy odpadów. 
Konieczne jest podjęcie dodatkowych 
starań, na przykład w zakresie 
zapobiegania (w szczególności 
marnotrawstwu żywności), zmierzających 
do: ograniczenia produkcji odpadów w 
stosunku do PNB, stopniowego przejścia 
od unieszkodliwiania odpadów możliwych 
do odzyskania i kompostowania do ich 
recyklingu i odzysku, z odpowiednim 
planowaniem służącym rozwijaniu 
alternatywnej infrastruktury do 
recyklingu i odzysku, zapewnienia 
recyklingu najwyższej jakości oraz 
tworzenia rynków dla surowców wtórnych. 
Odpady niebezpieczne będą wymagać 
zagospodarowania w celu 
zminimalizowania poważnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie –
po dokonaniu oceny skutków oraz oceny 
kosztów i korzyści – odpowiedniego 
połączenia instrumentów obejmujących 
zachęty gospodarcze, instrumentów 
rynkowych, regulacji i planowania 
infrastruktury gospodarki odpadami, 
które to połączenie przyczyniałoby się do 
zapobiegania powstawaniu odpadów, 
recyklingu i ponownego wykorzystania
materiałów w całej UE. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na państwa 
członkowskie najmniej zaawansowane w 
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tej dziedzinie, aby poprawić ich wyniki 
oraz wdrażanie unijnego dorobku 
prawnego dotyczącego odpadów. Bariery, 
na jakie natrafiają działania w zakresie 
recyklingu na rynku wewnętrznym UE 
muszą zostać usunięte, a istniejące cele w 
zakresie prewencji, powtórnego 
wykorzystania, recyklingu i odzyskiwania 
oraz odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby możliwe było 
podążanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i odpadami 
niesortowanymi i nieprzetworzonymi 
niemal równymi zeru. 

Or. fr

Uzasadnienie

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 41 – akapit pierwszy – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) odpady będą w sposób bezpieczny 
zagospodarowane jako zasób, a odpady 
generowane w przeliczeniu na mieszkańca
zostaną maksymalnie ograniczone, 
odzyskiwanie energii zostanie ograniczone 
do materiałów niemożliwych do 
ponownego wykorzystania, a składowanie
możliwych do odzyskania i 
kompostowania materiałów zostanie 
wyeliminowane;

d) odpady będą w sposób bezpieczny 
zagospodarowane jako zasób w celu 
zapobieżenia szkodom dla środowiska i 
zdrowia, a odpady generowane w stosunku 
do PNB zostaną ograniczone, nastąpi też 
stopniowe przejście od unieszkodliwiania 
odpadów możliwych do odzyskania i 
kompostowania do ich recyklingu i 
odzysku; 

Or. fr
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 41 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) utworzenia bardziej spójnych ram 
prawnych dla zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji; przeglądu prawodawstwa w 
zakresie produktów w celu poprawy 
efektywności środowiskowej produktów i 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
całym cyklu życia produktów; ustalenia 
celów w zakresie ograniczenia ogólnych 
skutków konsumpcji;

d) utworzenia bardziej spójnych ram 
prawnych dla zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji; przeglądu prawodawstwa w 
zakresie produktów w celu poprawy 
efektywności środowiskowej produktów i 
oszczędnego gospodarowania zasobami w 
całym cyklu życia produktów; ustalenia 
celów w zakresie ograniczenia ogólnych 
skutków konsumpcji; przeciwdziałania 
marnotrawstwu żywności;
upowszechnienia etykietowania 
środowiskowego produktów;

Or. fr

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 41 – akapit drugi – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) uwzględnienia zmian na rynku pracy i 
rozwijania programów szkoleń w zakresie 
zawodów związanych z gospodarką 
ekologiczną;

Or. fr
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 41 – akapit drugi – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów oraz skutecznego stosowania 
instrumentów rynkowych i środków 
gwarantujących, że składowanie odpadów 
jest stopniowo eliminowane, odzyskiwanie 
energii ograniczone jest do materiałów 
niemożliwych do ponownego 
wykorzystania, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny 
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane;

e) pełnego wdrożenia unijnych przepisów 
dotyczących odpadów. Będzie to 
obejmować zastosowanie hierarchii 
odpadów zgodnie z dyrektywą ramową w 
sprawie odpadów, na podstawie podejścia 
opartego na cyklu życia, oraz skutecznego 
stosowania instrumentów rynkowych i 
środków gwarantujących, że 
unieszkodliwianie odpadów możliwych do 
odzyskania i kompostowania jest 
stopniowo zastępowane ich recyklingiem i 
odzyskiem, odzyskane odpady 
wykorzystywane są jako główny, solidny 
surowiec w UE, niebezpieczne odpady są 
zagospodarowywane w sposób bezpieczny, 
a ich produkcja jest ograniczona, 
nielegalny transport odpadów jest 
wyeliminowany, a bariery rynku 
wewnętrznego dla bezpiecznego dla 
środowiska recyclingu na terenie UE są 
wyeliminowane; Konieczne będzie 
uzgodnienie komunikacji skierowanej 
konkretnie do obywateli w celu 
wzmocnienia na szczeblu krajowym i 
lokalnym kampanii mających na celu 
informowanie obywateli w sposób jasny i 
prosty o zapobieganiu powstawaniu 
odpadów, podniesienie poziomu 
świadomości i zwiększenie poczucia 
odpowiedzialności, aby zmniejszyć 
zanieczyszczenie i zwalczać 
nieobywatelskie postawy wobec 
środowiska oraz sprawić, by zasady 
sortowania i zbierania odpadów z 
gospodarstw domowych były bardziej 
zrozumiałe i lepiej dostosowane do potrzeb 
konsumentów, zachęcając ich do 
sortowania odpadów.

Or. fr
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 41 – akapit drugi – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przygotowania i wdrożenia planu 
działania Unii mającego na celu 
dokonanie oceny i ograniczenie wpływu 
na środowisko europejskiej konsumpcji 
produktów i surowców, które mogą 
przyczyniać się do wylesiania i degradacji 
lasów poza granicami Unii.

Or. fr

Poprawka 40

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

51. Ponadto środki mające na celu 
zwiększenie odporności ekologicznej i 
klimatycznej, jak np. odbudowa 
ekosystemu i zielona infrastruktura, mogą 
być bardzo korzystne pod względem 
społeczno-gospodarczym, także w 
odniesieniu do zdrowia publicznego. 
Należy odpowiednio gospodarować 
synergiami i potencjalnymi kompromisami 
między celami klimatycznymi a 
pozostałymi celami w zakresie ochrony 
środowiska, takimi jak jakość powietrza. 
Na przykład przechodzenie na inny rodzaj 
paliwa w odpowiedzi na kwestie 
klimatyczne lub związane z 
bezpieczeństwem dostaw mogłoby 
doprowadzić do znacznego wzrostu ilości 
cząstek stałych i niebezpiecznych emisji.

51. Ponadto środki mające na celu 
zwiększenie odporności ekologicznej i 
klimatycznej, jak np. odbudowa 
ekosystemu oraz zielona i niebieska
infrastruktura, mogą być bardzo korzystne 
pod względem społeczno-gospodarczym, 
także w odniesieniu do zdrowia 
publicznego. Należy odpowiednio 
gospodarować synergiami i potencjalnymi 
kompromisami między celami 
klimatycznymi a pozostałymi celami w 
zakresie ochrony środowiska, takimi jak 
jakość powietrza. Na przykład 
przechodzenie na inny rodzaj paliwa w
odpowiedzi na kwestie klimatyczne lub 
związane z bezpieczeństwem dostaw 
mogłoby doprowadzić do znacznego 
wzrostu ilości cząstek stałych i 
niebezpiecznych emisji.
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Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie infrastruktury zielonej i niebieskiej oznacza sieć ekologiczną zapewniającą ciągłość 
między lądami a wodami. Stanowi ona narzędzie trwałego planowania przestrzennego i 
przyczynia się do dobrego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz dobrego 
stanu środowiska wód. Pojęcie sieci ekologicznej pojawia się w celach z Aichi dotyczących 
różnorodności biologicznej na lata 2011–2020 (cel 11). 

Poprawka 41

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 52 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) znaczną poprawę jakości powietrza w 
UE; 

a) znaczną poprawę jakości powietrza – na 
zewnątrz i wewnątrz budynków – w UE, 
zgodnie z poziomami zalecanymi przez 
Światową Organizację Zdrowia; 

Or. fr

Poprawka 42

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 52 – akapit drugi – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dalszego wdrażania REACH z myślą o 
zapewnieniu stabilności i 
przewidywalności, z ograniczeniem 
obciążenia administracyjnego i 
finansowego MŚP, w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
człowieka i środowiska, swobodnego 
przepływu substancji chemicznych na 
rynku wewnętrznym oraz zwiększenia 
konkurencyjności i innowacyjności 
przedsiębiorstw europejskich1;
_____________
1 Sprawozdanie ogólne w sprawie REACH 
z dnia 5.2.2013 zgodnie z art. 117 ust. 4 
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rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH), art. 46 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1272/2008 (CLP) oraz 
przeglądem niektórych elementów 
REACH zgodnie z art. 75 ust. 2 i art. 138 
ust. 2, 3 i 6 REACH.

Or. fr

Poprawka 43

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 52 – akapit drugi – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opracowania unijnej strategii dla 
środowiska wolnego od toksyn, przy 
wsparciu ze strony kompleksowej bazy 
wiedzy dotyczącej ekspozycji na działanie 
czynników chemicznych oraz 
toksyczności, sprzyjającej wprowadzeniu 
substytutów o zrównoważonym 
charakterze;

d) dalszego wdrażania unijnej strategii dla 
czystego, bezpiecznego i zdrowego 
środowiska zgodnie z celem ustalonym na
Światowym Szczycie Zrównoważonego 
Rozwoju w 2002 r. i potwierdzonym na 
szczycie Rio+20, przy wsparciu ze strony 
kompleksowej bazy wiedzy dotyczącej 
ekspozycji na działanie czynników 
chemicznych oraz toksyczności, 
zgromadzonej najlepiej dzięki 
zastosowaniu metod alternatywnych 
wobec testów na zwierzętach, zebranej 
przez Europejską Agencję Chemikaliów i 
sprzyjającej wprowadzeniu bezpiecznych i 
innowacyjnych substytutów o 
zrównoważonym charakterze;

Or. fr

Poprawka 44

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 52 – akapit drugi – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) znormalizowania na szczeblu unijnym 
protokołów badań i kryteriów oceny 
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dotyczących biomonitoringu środowiska i 
człowieka w celu optymalizacji 
wykorzystania tego narzędzia przy 
całościowej ocenie jakości środowiska i 
stanu zdrowia obywateli Unii;

Or. fr

Poprawka 45

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

54. Korzyści z dopilnowania rzeczywistego 
wdrożenia prawodawstwa UE w zakresie 
ochrony środowiska są trojakie: 
zapewnienie równych reguł gry dla 
podmiotów gospodarczych działających na 
jednolitym rynku, stymulacja innowacji i 
wspieranie przewagi firm europejskich 
wynikającej z pionierskiej roli w wielu 
sektorach. Koszty związane z 
niepowodzeniem we wdrażaniu 
prawodawstwa są z kolei wysokie –
szacowane na około 50 mld EUR rocznie, 
w tym koszty związane z przypadkami 
naruszeń. Tylko w 2009 r. miało miejsce 
451 przypadków naruszeń związanych z 
prawodawstwem UE w zakresie ochrony 
środowiska. Komisja otrzymuje również 
liczne skargi bezpośrednio od obywateli 
UE, z których wiele mogłoby być lepiej 
obsłużonych na szczeblu państw 
członkowskich lub lokalnym. 

54. Korzyści z dopilnowania rzeczywistego 
wdrożenia prawodawstwa UE w zakresie 
ochrony środowiska są trojakie: 
zapewnienie równych reguł gry dla 
podmiotów gospodarczych działających na 
jednolitym rynku, stymulacja innowacji i 
wspieranie przewagi firm europejskich 
wynikającej z pionierskiej roli w wielu 
sektorach. Koszty związane z 
niepowodzeniem we wdrażaniu 
prawodawstwa są z kolei wysokie –
szacowane na około 50 mld EUR rocznie, 
w tym koszty związane z przypadkami 
naruszeń. W 2011 r. środowisko było 
dziedziną, w której stwierdzono w Unii 
największą liczbę naruszeń prawa Unii 
(299) – co stanowi 17% ogółu przypadków 
naruszeń – oraz w której wszczęto 114 
nowych postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Komisja otrzymuje również liczne skargi 
bezpośrednio od obywateli UE, z których 
wiele mogłoby być lepiej obsłużonych na 
szczeblu państw członkowskich lub 
lokalnym. 

Or. fr

Uzasadnienie

Dane pochodzą z 29. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.) 
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(COM(2012)714).

Poprawka 46

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

55. Poprawa w kwestii wdrażania dorobku 
prawnego UE w zakresie ochrony 
środowiska na szczeblu państw 
członkowskich będzie zatem miała w 
nadchodzących latach najwyższy priorytet. 
Pomiędzy państwami członkowskimi i w 
samych państwach występują znaczące 
różnice we wdrażaniu. Konieczne jest 
wyposażenie podmiotów zaangażowanych 
we wdrażanie prawodawstwa w zakresie 
ochrony środowiska na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w 
wiedzę i możliwości, aby mogły one 
usprawnić uzyskiwanie korzyści z tego 
prawodawstwa. 

55. Poprawa w kwestii wdrażania dorobku 
prawnego UE w zakresie ochrony 
środowiska na szczeblu państw 
członkowskich będzie zatem miała w 
nadchodzących latach najwyższy priorytet. 
Stałe zmiany i wzrost złożoności prawa w 
dziedzinie ochrony środowiska pociągają 
za sobą brak pewności prawa, trudności ze 
zrozumieniem i koszty dla przedsiębiorstw, 
administracji każdego szczebla, obywateli 
i podmiotów lokalnych. Powodują też to, 
że pomiędzy państwami członkowskimi i w 
samych państwach występują znaczące 
różnice we wdrażaniu, obciążenia 
administracyjne oraz sprzeczne 
interpretacje i orzecznictwo. Konieczne 
jest wyposażenie podmiotów 
zaangażowanych we wdrażanie 
prawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w wiedzę i 
możliwości, aby mogły one usprawnić 
uzyskiwanie korzyści z tego 
prawodawstwa.

Or. fr

Poprawka 47

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

57. Po pierwsze usprawniony zostanie 
sposób zbierania i rozpowszechniania 

57. Po pierwsze usprawniony zostanie 
sposób zbierania i rozpowszechniania 
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wiedzy w zakresie wdrażania, aby pomóc 
ogółowi społeczeństwa i specjalistom w 
dziedzinie środowiska zrozumieć w pełni, 
jak administracje krajowe i lokalne 
wprowadzają w życie unijne zobowiązania. 
Pomoc będzie ukierunkowana na problemy 
z wdrażaniem właściwe dla 
poszczególnych państw członkowskich, 
podobnie jak w przypadku podejścia 
indywidualnego stosowanego w procesie w 
ramach europejskiego semestru. 
Przykładowo zostaną sporządzone 
porozumienia partnerskie w sprawie 
wdrażania przepisów obejmujące Komisję 
i poszczególne państwa członkowskie, 
dotyczące kwestii takich jak znajdowanie 
wsparcia finansowego dla wdrażania i 
lepsze systemy informacyjne służące 
śledzeniu postępów.

wiedzy w zakresie wdrażania, aby pomóc 
ogółowi społeczeństwa i specjalistom w 
dziedzinie środowiska zrozumieć w pełni, 
jak administracje krajowe i lokalne 
wprowadzają w życie unijne zobowiązania. 
Pomoc będzie ukierunkowana na problemy 
z wdrażaniem właściwe dla 
poszczególnych państw członkowskich, 
podobnie jak w przypadku podejścia 
indywidualnego stosowanego w procesie w 
ramach europejskiego semestru. 
Przykładowo zostaną sporządzone 
porozumienia partnerskie w sprawie 
wdrażania przepisów obejmujące Komisję 
i poszczególne państwa członkowskie, 
dotyczące kwestii takich jak znajdowanie 
wsparcia finansowego dla wdrażania i 
lepsze systemy informacyjne służące 
śledzeniu postępów. W celu zwiększenia 
skuteczności tych działań możliwe będzie 
zaangażowanie w nie władz lokalnych i 
regionalnych, np. na podstawie 
trójstronnych porozumień partnerskich, w 
poszanowaniu struktury administracyjnej 
poszczególnych państw członkowskich.
Wprowadzona przez Komitet Regionów i 
Komisję Europejską platforma techniczna 
na rzecz współpracy w dziedzinie ochrony 
środowiska ułatwi dialog i wymianę 
informacji w celu lepszego wdrażania 
prawodawstwa w terenie.

Or. fr

Poprawka 48

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

58. Po drugie UE rozszerzy wymagania w 
dziedzinie kontroli i nadzoru na większą 
liczbę dziedzin prawa UE w zakresie 
środowiska oraz doda do nich kompetencje 
uzupełniające na szczeblu UE, dzięki 

58. Po drugie konieczne będzie ściślejsze 
zorganizowanie i wzmocnienie 
Europejskiej Sieci Wdrażania i 
Egzekwowania Prawa Ochrony 
Środowiska (IMPEL) poprzez 
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którym można będzie zająć się sytuacjami, 
w których jest rzeczywisty powód do 
niepokoju. 

zapewnienie jej odpowiedniego 
długoterminowego wsparcia finansowego 
i dopilnowanie, aby bardziej 
systematycznie przeprowadzano wzajemną 
ocenę, aby wzmożono wysiłki na rzecz 
zidentyfikowania i wymiany najlepszych 
praktyk oraz aby sieć ta została bardziej 
rozbudowana na szczeblu lokalnym i 
regionalnym. Unia rozszerzy też 
wymagania w dziedzinie kontroli i nadzoru 
na większą liczbę dziedzin prawa UE w 
zakresie środowiska oraz doda do nich 
kompetencje uzupełniające na szczeblu 
UE, dzięki którym można będzie zająć się 
sytuacjami dającymi rzeczywiste podstawy
do niepokoju i które będą aktywowane na 
wniosek zainteresowanych państw 
członkowskich na podstawie oceny 
kosztów i korzyści. 

Or. fr

Poprawka 49

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 63 – akapit drugi – litera –a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–- a) dopilnowania tego, by przestrzegano 
zasad inteligentnych regulacji w 
dziedzinie środowiska, uproszczenia 
prawodawstwa i skuteczniejszych działań 
edukacyjnych dotyczących norm, 
skierowanych do podmiotów politycznych, 
gospodarczych i obywateli,

Or. fr
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 63 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nawiązania porozumień partnerskich w 
sprawie wdrażania przepisów między 
państwami członkowskimi a Komisją,

b) nawiązania porozumień partnerskich w 
sprawie wdrażania przepisów między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
zasadzie dobrowolności, z 
zaangażowaniem władz lokalnych i 
regionalnych,

Or. fr

Poprawka 51

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 63 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozszerzenia wiążących kryteriów dla 
skutecznej kontroli i nadzoru ze strony 
państw członkowskich na szerszy zakres 
dziedzin prawa UE w zakresie środowiska 
oraz budowy kompetencji uzupełniających 
na szczeblu UE w celu zajęcia się 
sytuacjami, w których istnieją rzeczywiste 
powody do niepokoju, przy wsparciu sieci 
specjalistów,

c) zachęcenia państw członkowskich do 
usprawnienia posiadanych przez nie 
zdolności w zakresie kontroli oraz 
wzmocnienia sieci IMPEL; rozszerzenia 
wiążących kryteriów dla skutecznej 
kontroli i nadzoru ze strony państw 
członkowskich na szerszy zakres dziedzin 
prawa UE w zakresie środowiska oraz 
budowy kompetencji uzupełniających na 
szczeblu UE w celu zajęcia się 
sytuacjamidającymi rzeczywiste podstawy
do niepokoju, na wniosek 
zainteresowanych państw członkowskich i 
na podstawie oceny kosztów i korzyści;
wspierania tworzenia sieci specjalistów na 
wzór IMPEL w celu umożliwienia 
częstszego stosowania wzajemnej oceny 
na wniosek zainteresowanych państw 
członkowskich, w tym także w celu 
zarządzania sytuacjami dającymi poważne 
podstawy do niepokoju;

Or. fr
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

65. Należy podjąć kroki na szczeblu 
unijnym i międzynarodowym w celu 
dalszego wzmocnienia i udoskonalenia
działań na rzecz środowiska na styku nauki 
i polityki, na przykład poprzez 
wyznaczanie głównych doradców 
naukowych, jak to już uczyniła Komisja i 
niektóre państwa członkowskie. 

65. Należy podjąć kroki na szczeblu 
unijnym i międzynarodowym w celu 
dalszego wzmocnienia i udoskonalenia 
działań na rzecz środowiska na styku nauki 
i polityki, na przykład poprzez 
usprawnienie prac prowadzonych obecnie 
przez krajowe agencje ochrony 
środowiska, Europejską Agencję 
Środowiska (EEA) i jej Europejską Sieć 
Informacji i Obserwacji Środowiska 
(Eionet), jak również poprzez wyznaczanie 
głównych doradców naukowych, jak to już 
uczyniła Komisja i niektóre państwa 
członkowskie. Ponadto ważne jest to, by 
Unia aktywnie uczestniczyła w pracach 
Międzyrządowej Platformy Naukowo-
Politycznej w sprawie Różnorodności 
Biologicznej i Funkcjonowania 
Ekosystemów (IPBES), wówczas gdy 
stanie się jej pełnoprawnym członkiem, 
aby powiązać różne szczeble(lokalny, 
regionalny i międzynarodowy)w dziedzinie 
zarządzania różnorodnością biologiczną.

Or. fr

Poprawka 53

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 79

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

79. Doświadczenia z okresu 
programowania 2007-2013 pokazały, że 
mimo dostępności znacznych funduszy na 
ochronę środowiska ich wykorzystanie na 

79. Doświadczenia z okresu 
programowania 2007-2013 pokazały, że 
mimo dostępności znacznych funduszy na 
ochronę środowiska ich wykorzystanie na 
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szczeblu krajowym i regionalnym we 
wczesnych latach było bardzo nierówne, co 
mogło mieć niekorzystny wpływ na 
osiągnięcie ustalonych celów. Aby uniknąć 
powtórzenia tej sytuacji, państwa 
członkowskie powinny włączyć cele w 
zakresie ochrony środowiska i klimatu w 
swoje strategie finansowania i programy 
dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, rozwoju 
obszarów wiejskich i polityki morskiej, jak 
również traktować priorytetowo wczesne 
wykorzystanie funduszy na ochronę 
środowiska i przeciwdziałanie zmianie 
klimatu, jak również zwiększyć zdolności 
organów wykonawczych w zakresie 
opłacalnych i zrównoważonych inwestycji, 
tak aby zapewnić adekwatne i potrzebne 
wsparcie finansowe dla inwestycji w tych 
obszarach.

szczeblu krajowym i regionalnym we 
wczesnych latach było bardzo nierówne, co 
mogło mieć niekorzystny wpływ na 
osiągnięcie ustalonych celów. Aby uniknąć 
powtórzenia tej sytuacji, państwa 
członkowskie powinny włączyć cele w 
zakresie ochrony środowiska i klimatu w 
swoje strategie finansowania i programy 
dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, rozwoju 
obszarów wiejskich i polityki morskiej, jak 
również traktować priorytetowo wczesne 
wykorzystanie funduszy na ochronę 
środowiska i przeciwdziałanie zmianie 
klimatu, jak również zwiększyć zdolności 
organów wykonawczych w zakresie 
opłacalnych i zrównoważonych inwestycji, 
tak aby zapewnić adekwatne i potrzebne 
wsparcie finansowe dla inwestycji w tych 
obszarach. Zaleca się na przykład 
systematyczne stosowanie na szczeblu 
krajowym traktowanych priorytetowo
programów ramowych przewidzianych w 
dyrektywie w sprawie siedlisk oraz fauny i 
flory w celu zapewnienia spójności między 
potrzebami finansowymi sieci Natura 
2000.

Or. fr

Poprawka 54

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 79 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

79a. Należy ogólnie rzecz ujmując 
zaproponować środki mające na celu 
zapewnienie skutecznego wykorzystania 
unijnych funduszy przeznaczonych na 
działania strukturalne, w szczególności 
związane z wodą, transportem, 
efektywnością energetyczną i odpadami.
Na przykład w przypadku infrastruktury 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
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przyznawanie dotacji z Unii nie jest 
uzależnione ani od wdrożenia środków 
towarzyszących, ani od osiągnięcia celów 
unijnej polityki dotyczącej odpadów, co 
zmniejsza skuteczność unijnego 
finansowania1.
_______________
1 Zob. w tym kontekście zalecenia 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego zawarte w 
sprawozdaniu specjalnym nr 20/2012 pt. 
„Czy finansowanie w ramach działań 
strukturalnych projektów dotyczących 
infrastruktury gospodarowania odpadami 
komunalnymi skutecznie pomaga 
państwom członkowskim osiągać cele 
polityki UE w zakresie gospodarowania 
odpadami?” (Dz.U. C 28 z 30.1.2013, s. 
2).

Or. fr

Uzasadnienie

Zbyt wiele funduszy europejskich przeznaczonych na ochronę środowiska wykorzystuje się w 
stopniu niewystarczającym lub w nieoptymalny sposób.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 82 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 82 – akapit drugi– litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) oferowania rekompensat za 
świadczone usługi w zakresie ochrony 
środowiska w przypadku, gdy wynikają z 
nich ograniczenia oraz dodatkowe koszty 
inwestycji i zarządzania; wspierania w 
szczególności opracowywania i tworzenia 
systemów płatności za usługi w zakresie 
ochrony środowiska w celu pogodzenia 
wymogów rozwoju gospodarczego i 
ochrony środowiska.

Or. fr

Uzasadnienie

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 88 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

88. Większość miast boryka się z tymi 
samymi podstawowymi problemami 
związanymi ze środowiskiem, w tym niską 
jakością powietrza, wysokim poziomem 
hałasu, emisjami gazów cieplarnianych, 
niedoborem wody, powodziami i burzami, 
zanieczyszczonymi terenami, terenami 
poprzemysłowymi i odpadami. 
Jednocześnie miasta w UE często 

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

poprzemysłowymi i odpadami, lecz także z 
problemem zarządzania energią. 
Jednocześnie miasta w UE często 
ustanawiają standardy zrównoważonego 
rozwoju miejskiego i niejednokrotnie, 
zmagając się z wyzwaniami związanymi z 
ochroną środowiska, stosują pionierskie 
rozwiązania. Rosnące w liczbie miasta 
europejskie czynią ze zrównoważenia 
środowiskowego podstawę swoich strategii 
rozwoju miejskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o faunę obszarów miejskich, niektóre gatunki znikają, podczas gdy inne mogą 
stać się gatunkami inwazyjnymi. Należy zatem wprowadzić rzeczywiste zarządzanie 
różnorodnością biologiczną obszarów miejskich.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 88 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

88a. Urbanizacja powoduje, że 
mieszkańcy miast europejskich nabierają 
świadomości ekologicznej i mają potrzebę 
odnowienia więzi z lokalną przyrodą w 
środowisku miejskim. Stawką w grze staje 
się w związku z tym ochrona 
różnorodności biologicznej w miastach.
Służą jej inicjatywy mające na celu 
ponowne wprowadzenie wymiaru 
przyrodniczego do środowiska miejskiego 
poprzez przekształcanie krajobrazu, 
wprowadzanie roślinności na niektórych 
ścianach i dachach budynków czy też 
rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury 
miejskiej. Należy ocenić i poprawić wyniki 
miast europejskich w zakresie 
różnorodności biologicznej na podstawie 
wskaźnika różnorodności biologicznej dla 
obszarów miejskich, takiego jak wskaźnik 
singapurski przedstawiony na światowej 
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konferencji na temat różnorodności 
biologicznej w Nagoi (2010 r.).

Or. fr

Uzasadnienie

Brak wiedzy naukowej dotyczącej różnorodności biologicznej w środowisku miejskim hamuje 
rozwój projektów poświęconych ochronie tej różnorodności. 

Poprawka 59

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 90 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

90. UE powinna w dalszym ciągu 
wspierać, a w stosownych przypadkach 
również rozszerzać, istniejące inicjatywy, 
które upowszechniają w miastach 
innowacje i najlepsze praktyki, a także 
wspierają tworzenie sieci kontaktów i 
wymiany między miastami oraz zachęcają 
miasta do prezentowania swojej wiodącej 
postawy w zakresie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich. Instytucje
UE i państwa członkowskie powinny 
ułatwiać wykorzystywanie środków UE 
dostępnych w ramach polityki spójności i 
innych funduszy na potrzeby wspierania 
miast w ich dążeniu do większego 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, zachęcać do wykorzystywania 
takich środków oraz podnosić stopień 
świadomości w tym zakresie, a także 
zachęcać do udziału lokalne podmioty. 
Opracowanie i uzgodnienie zestawu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju dla 
miast umożliwiłoby stworzenie wspólnej 
bazy odniesienia dla takich inicjatyw i 
wspieranie spójnego, zintegrowanego 
podejścia do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich.

90. UE powinna w dalszym ciągu 
wspierać, a w stosownych przypadkach 
również rozszerzać, istniejące inicjatywy, 
które upowszechniają w miastach 
innowacje i najlepsze praktyki, jak np. 
osiedla ekologiczne, a także wspierają 
tworzenie sieci kontaktów i wymiany 
między miastami1 oraz zachęcają miasta do 
prezentowania swojej wiodącej postawy w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich. Wdrożenie 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz inteligentnych miast i wspólnot 
powinno umożliwić pobudzenie rozwoju 
inteligentnych technologii w środowisku 
miejskim, między innymi poprzez wspólne 
wykorzystywanie zasobów w celu 
prowadzenia badań w sektorach 
energetyki, transportu i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT)2

oraz powierzenie miastom głównej i 
strategicznej roli. Ponadto instytucje UE i 
państwa członkowskie powinny ułatwiać 
wykorzystywanie środków UE dostępnych 
w ramach polityki spójności i innych 
funduszy na potrzeby wspierania miast w 
ich dążeniu do większego 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, zachęcać do wykorzystywania 
takich środków oraz podnosić stopień 
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świadomości w tym zakresie, a także 
zachęcać do udziału lokalne podmioty. 
Opracowanie i uzgodnienie zestawu 
kryteriów i wskaźników zrównoważonego 
rozwoju dla miast, między innymi w 
oparciu o wiedzę fachową specjalistów w 
dziedzinie rozwoju miast (urbanistów, 
architektów, przedsiębiorców),
umożliwiłoby stworzenie wspólnej bazy 
odniesienia dla takich inicjatyw i 
wspieranie spójnego, zintegrowanego 
podejścia do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich.

_______________
1 Na przykład Porozumienie Burmistrzów 
zainicjowane przez Komisję po przyjęciu 
pakietu energetyczno-klimatycznego w 
2008 r., lecz także inne porozumienia 
międzynarodowe, takie jak karta z 
Aalborg (1994 r. i 2004 r.), karta lipska 
(2007 r.), deklaracja z Toledo (2010 r.), 
karta z Malagi (2011 r.).
2 C(2012)4701 z 10.07.2012.

Or. fr

Poprawka 60

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 91 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 91 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) określenia i uzgodnienia zestawu 
wspólnych kryteriów i wskaźników
umożliwiających ocenę efektów 
działalności środowiskowej miast, z 
uwzględnieniem skutków gospodarczych i 
społecznych oraz historycznej i 
geograficznej odrębności modeli 
urbanistycznych.

Or. fr

Poprawka 62

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 91 – akapit drugi – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) poprawy zarządzania różnorodnością 
biologiczną w miastach oraz podjęcia 
wobec obywateli działań edukacyjnych 
dotyczących miejsca fauny i flory w 
miastach.

Or. fr

Poprawka 63

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) wspierania zdrowej i zrównoważonej 
mobilności w miastach przy jednoczesnym 
zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i 
hałasu; rozwijania i modernizowania sieci 
miejskiego transportu zbiorowego;
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włączenia elektromobilności do lokalnych 
systemów transportu oraz opracowania 
planów dotyczących pojazdów 
elektrycznych na skalę unijnych miast;
propagowania różnych alternatywnych 
sposobów przemieszczania się.

Or. fr

Poprawka 64

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 91 – akapit drugi – litera a c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) zwiększenia oszczędności energii 
dzięki inteligentnym budynkom i 
zastosowaniu ICT; promowania 
zrównoważonego sektora remontowo-
budowlanego; rozwijania i tworzenia na
szczeblu europejskim sieci wiedzy 
fachowej naukowej i technicznej 
dotyczącej budynków na podstawie 
zintegrowanego podejścia do 
budownictwa, obejmującego takie aspekty 
jak efektywność środowiskowa i 
energetyczna, bezpieczeństwo, zdrowie, 
dostosowanie do potrzeb użytkowników, 
innowacyjność i konkurencyjność;

Or. fr

Poprawka 65

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 91 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dopilnowania, by miasta posiadały 
informacje o finansowaniu działań 
mających na celu poprawę 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

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

miejskich oraz dostęp do takiego 
finansowania, jak również zapewnienie im 
finansowania na miarę potrzeb. 

Or. fr

Poprawka 66

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 92

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

92. Zrównoważenie środowiskowe jest 
kluczem do zmniejszenia ubóstwa i 
zapewnienia wysokiej jakości życia oraz 
wzrostu gospodarczego. Podczas Rio+20 
światowi przywódcy ponownie zapewnili o 
swoim zaangażowaniu w dążenie do 
zrównoważonego rozwoju oraz uznali 
zieloną, sprzyjającą włączeniu 
społecznemu gospodarkę za ważne 
narzędzie umożliwiające osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, a także uznali 
kluczową rolę zdrowego środowiska w 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywnościowego i zmniejszeniu ubóstwa. 
W świetle rosnącej liczby ludności w coraz 
bardziej zurbanizowanym świecie 
wyzwania te będą obejmować konieczność 
podjęcia działań związanych z wodą, 
oceanami, zrównoważonym 
wykorzystywaniem gruntów i 
ekosystemami, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami (w 
szczególności w odniesieniu do odpadów), 
zrównoważoną energią i zmianą klimatu, w 
tym podczas stopniowego zaprzestawania 
udzielania dotacji do paliw kopalnych. 
Takie kwestie będą musiały zostać 
rozwiązane za pomocą dopasowanych 
strategii na poziomie lokalnym, krajowym 
i unijnym, a także w drodze zaangażowania 
się w międzynarodowe działania mające na 
celu opracowanie rozwiązań koniecznych 
do zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
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w skali globalnej. w skali globalnej. Działania te muszą być 
przedmiotem sprawiedliwego podziału na 
szczeblu międzynarodowym. Niniejszy 
program powinien nieść ze sobą silne 
przesłanie polityczne do reszty świata i 
przyczynić się do wprowadzenia 
międzynarodowego zarządzania 
środowiskiem, wykraczającego poza 
solidarność finansową i zapewniającego 
uczestnictwo państw trzecich na równi z 
Unią.

Or. fr

Poprawka 67

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 94

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où  ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne. 
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme.  La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 95

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr

Poprawka 69

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 98

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

98. UE powinna również wykorzystać 
swoją pozycję jednego z największych 
rynków świata w celu wspierania strategii 
politycznych i metod, które zmniejszają 
obciążenie globalnej bazy zasobów 

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

naturalnych. Można to osiągnąć zmieniając 
strukturę konsumpcji, a także 
dopilnowując, by strategie polityczne 
dotyczące handlu i rynku wewnętrznego 
wspierały realizację celów dotyczących 
ochrony środowiska i klimatu oraz 
zapewniały – w trosce o wzajemność –
zachęty dla innych krajów do usprawniania 
i wzmacniania swoich ram prawnych i 
norm związanych z ochroną środowiska 
oraz do przeciwdziałania dumpingowi 
ekologicznemu. W celu zagwarantowania 
integralności środowiskowej 
mechanizmów europejskich, zapewnienia 
uczciwej konkurencji oraz zapobieżenia 
ucieczce emisji i delokalizacjom 
przedsiębiorstw europejskich należy 
kontynuować debatę dotyczącą stworzenia 
mechanizmu uwzględniającego koszty 
emisji dwutlenku węgla w poszanowaniu 
zasad WTO. UE będzie nadal wspierała 
zrównoważony rozwój w drodze 
negocjowania i wdrażania specjalnych 
postanowień w ramach swoich 
międzynarodowych umów handlowych 
oraz powinna rozważyć także inne 
warianty strategiczne w celu zmniejszenia 
wpływu konsumpcji w UE na środowisko i 
eksploatację zasobów w krajach spoza UE. 
Przykładem takiego wariantu 
strategicznego są dwustronne partnerstwa 
na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania 
i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT), 
na mocy których ustanowiono ramy 
gwarantujące, że z krajów partnerskich na 
rynek UE wprowadzane jest jedynie 
drewno pochodzące z legalnego wyrębu. 
Unia będzie ogólnie dążyć do poprawy 
aspektów związanych z obowiązkiem 
dochowania należytej staranności w 
odniesieniu do wszystkich łańcuchów 
dostaw.

Or. fr

Uzasadnienie

Zakłócenia konkurencji i ryzyko dumpingu ekologicznego występują coraz częściej, ze szkodą 
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dla przedsiębiorstw i pracowników w Unii Europejskiej, zobligowanych do przestrzegania 
wyższych standardów. Z kolei mechanizm uwzględniający koszty emisji dwutlenku węgla 
umożliwiłby przeciwdziałanie ryzyku transferów emisji CO2 do państw trzecich.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 100 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) dążenia do skuteczniejszej struktury 
ONZ ds. zrównoważonego rozwoju 
poprzez wspieranie UNEP w oparciu o 
wnioski z Rio+20 i przystąpienie ogółu 
państw członkowskich ONZ do Rady 
Zarządzającej UNEP, jak również poprzez 
wzmocnienie zasobów finansowych, 
zdolności i biur regionalnych UNEP, 
jednocześnie nadal dążąc do podniesienia 
statusu UNEP, aby nadać mu status 
organizacji ONZ, a także wspierając ciągłe 
działania mające na celu zwiększenie 
synergii między wielostronnymi umowami 
środowiskowymi;

Or. fr

Poprawka 71

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 100 – akapit drugi – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) współdziałania z krajami partnerskimi w 
bardziej strategiczny sposób. Powinno to 
obejmować koncentrowanie działań w 
ranach współpracy: z partnerami 
strategicznymi, na wspieraniu najlepszych 
praktyk dotyczących unijnej polityki w 
dziedzinie ochrony środowiska, 
prawodawstwa i konwergencji w 
wielostronnych negocjacjach dotyczących 
ochrony środowiska; z państwami objętymi 

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

objętymi europejską polityką sąsiedztwa, 
na stopniowym zbliżaniu się do 
kluczowych założeń unijnej polityki w 
sprawie ochrony środowiska i klimatu oraz 
prawodawstwa, a także na wzmacnianiu 
współpracy oraz dzieleniu się 
informacjami i zdolnościami celem 
podjęcia regionalnych wyzwań związanych 
z ochroną środowiska i klimatem; iii) z 
krajami rozwijającymi się, na wspieraniu 
ich działań dążących do ochrony 
środowiska, przeciwdziałania zmianie 
klimatu i ograniczenia klęsk żywiołowych 
oraz wdrożenia międzynarodowych 
zobowiązań dotyczących ochrony 
środowiska w ramach przyczyniania się do 
zmniejszania ubóstwa i wspierania 
zrównoważonego rozwoju; iv) na 
wdrażaniu dziesięcioletnich ram 
programowych w zakresie zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji, przyjętych na 
konferencji Rio +20;

Or. fr

Poprawka 72

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 100 – akapit drugi – litera e) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) udziału w wielostronnych procesach 
związanych z ochroną środowiska, w tym 
w Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
konwencji o różnorodności biologicznej, 
poszczególnych umowach 
międzyrządowych dotyczących ochrony 
dzikiej fauny i jej siedlisk w skali 
światowej oraz w konwencjach
dotyczących substancji chemicznych, a 
także na innych istotnych forach, takich jak 
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa 
Cywilnego i Międzynarodowa Organizacja 
Morska, w bardziej spójny, aktywny i 
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uzgodnienia międzynarodowych działań, 
jakie należy podjąć po roku 2020; 

skuteczny sposób w celu zapewnienia 
realizacji zobowiązań przewidzianych na 
rok 2020 na poziomie UE i globalnym, 
oraz w celu uzgodnienia 
międzynarodowych działań, jakie należy 
podjąć po roku 2020;

Or. fr

Poprawka 73

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 100 – akapit drugi – litera g a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) przyjęcia strategii handlowej opartej 
na wzajemności w odniesieniu do norm 
środowiskowych, zarówno na płaszczyźnie 
wielostronnej (WTO) jak i na płaszczyźnie 
dwustronnej w ramach umów o wolnym 
handlu z poszczególnymi państwami 
trzecimi, w poszanowaniu ich poziomu 
rozwoju;

Or. fr

Poprawka 74

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 100 – akapit drugi – litera g b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) zapewnienia aktywnego uczestnictwa 
obywateli i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego działających na rzecz 
zrównoważonego rozwoju na szczeblu 
światowym, zgodnie z deklaracją Rio 
+201, oraz poprawy zarządzania w 
dziedzinie środowiska poprzez wspieranie 
rozwoju inicjatyw regionalnych i 
krajowych;



PR\928464PL.doc 57/61 PE506.123v01-00

PL

_______________
1 zgodnie z ust. 88 lit. h) deklaracji Rio+20

Or. fr

Poprawka 75

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp 102

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

102. Wskaźniki wykorzystane do 
monitorowania postępów w realizacji 
celów priorytetowych obejmują wskaźniki 
stosowane przez Europejską Agencję 
Środowiska do monitorowania stanu 
środowiska oraz wskaźniki do 
monitorowania realizacji istniejących 
celów związanych z ochroną środowiska i 
klimatem, a także wdrażania 
prawodawstwa w tym zakresie, w tym 
celów dotyczących klimatu i energii, 
różnorodności biologicznej oraz celów 
pośrednich w zakresie efektywnego 
gospodarowania zasobami. Jeżeli chodzi o 
wytwarzanie i przetwarzanie odpadów, 
konieczne będzie dokonanie postępów w 
zakresie znajomości i harmonizacji 
danych w ramach obowiązujących 
europejskich uregulowań w dziedzinie 
statystyki. Dodatkowe wskaźniki do 
pomiaru ogólnych postępów w dążeniu do 
tego, by w europejskiej gospodarce i 
społeczeństwach efektywnie
wykorzystywano zasoby oraz do pomiaru 
wkładu w dążenie do dobrobytu i 
dobrostanu zostaną opracowane w 
porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami w ramach Planu działania na 
rzecz zasobooszczędnej Europy oraz we 
wspólnych ramach wdrażania strategii 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r. 



PE506.123v01-00 58/61 PR\928464PL.doc

PL

Or. fr



PR\928464PL.doc 59/61 PE506.123v01-00

PL

UZASADNIENIE

Poprzedni europejski program działań w zakresie środowiska wygasł z końcem lipca 2012 r. 
Najwyższa pora zatem uzgodnić nowe ramy ogólne do 2020 r. i zaproponować ambitną, a 
zarazem realistyczną wizję do 2050 r., wykorzystując impuls nadany na konferencji Rio+20. 

Sam tytuł programu: „Dobrze żyć w granicach naszej planety” odsyła do filozoficznej 
refleksji nad stosunkiem człowieka do przyrody i nad koniecznością pogodzenia – zgodnie z 
pojęciem zrównoważonego rozwoju – działalności gospodarczej z ochroną środowiska. 
Chodzi zatem o wykroczenie poza ślepą wolę życia na rzecz stosowania etycznej zasady 
odpowiedzialności, której streszczenie zawarte jest w przysłowiu „Nie odziedziczyliśmy 
Ziemi po naszych przodkach. Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci”. 

Wszystko zostało już zawarte w Światowej Karcie Przyrody z 1982 r., trzeba jednak 
stwierdzić, że 30 lat później wciąż stoimy przed poważnymi wyzwaniami związanymi z 
obciążeniem zasobów naturalnych, degradacją ekosystemów, zużyciem energii, 
zanieczyszczeniem, odpadami, zagrożeniami dla zdrowia czy też zmianą klimatu. 
Jednocześnie zaś występuje poważny problem dotyczący utrzymania lub poprawy warunków 
życia ludzi w Europie i na świecie. W jaki sposób możemy być zatem równocześnie 
strażnikami planety i twórcami bogactwa? 

W obecnych czasach kryzysu gospodarczego i oszczędności położenie nacisku na politykę 
ochrony środowiska byłoby wyzwaniem, ponieważ jawi się ona jako cel drugorzędny czy 
wręcz jako ograniczenie i bariera dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Bardziej słuszne 
wydaje się zastąpienie tej krótkowzrocznej i prowadzącej do podziałów wizji skutecznym 
połączeniem przesłania dotyczącego środowiska oraz troski o gospodarkę i przemysł oraz 
zaangażowaniem wszystkich podmiotów w nowatorskie i postępowe działania. 

Działania na rzecz środowiska pociągają za sobą bardzo poważne koszty – podobnie zresztą 
jak bezczynność w tej dziedzinie – lecz także korzyści, o których ani władze odpowiedzialne 
za finanse publiczne, ani inwestorzy prywatni nie mogą obecnie zapominać. Dlatego właśnie 
troska o środowisko nie może dłużej podlegać zmianom w zależności od okoliczności, lecz 
musi zostać włączona od najwcześniejszych etapów do poszczególnych polityk sektorowych. 

Siódmy program działań w zakresie środowiska, zawierający wizję ogólną, może być zarazem 
wielkim manifestem Unii Europejskiej dotyczącym środowiska, skierowanym do obywateli i 
reszty świata, i aktem założycielskim nowego europejskiego ładu ekologicznego w 
perspektywie 2020 r., przynoszącego zielony wzrost i nowe miejsca pracy. 

Idea zielonego wzrostu, promowana w deklaracji OECD z 2009 r., nie należy do konkretnego 
prądu politycznego i może być przedmiotem szerokiego konsensusu. Idea ta opiera się na 
gospodarce w mniejszym stopniu lub efektywniej zużywającej energię i surowce, obejmującej 
inteligentną produkcję i konsumpcję zapobiegające marnotrawstwu, kontrolującej emisje i 
odpady z jednoczesnym zmniejszeniem obciążenia środowiska. Nie jest antonimem wzrostu 
gospodarczego, lecz przeciwnie – stawia na efektywne gospodarowanie zasobami, 
innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. 
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W celu osiągnięcia zielonego wzrostu w siódmym programie działań w zakresie środowiska 
sformułowano liczne wymogi. Wymogi te należy zrozumieć. Otóż stałe zmiany i wzrost 
złożoności europejskiego prawa w dziedzinie ochrony środowiska, pomieszanie czy wręcz 
nakładanie się norm pociągają za sobą brak pewności prawa, trudności ze zrozumieniem i 
obawy przedsiębiorców, przedstawicieli administracji każdego szczebla i osób prywatnych. 
Powodują też to, że pomiędzy państwami członkowskimi i w samych państwach występują 
znaczące różnice we wdrażaniu, obciążenia administracyjne oraz sprzeczne interpretacje i 
orzecznictwo. Do tego dochodzi czasem brak woli politycznej objawiający się już po podjęciu 
zobowiązań na szczeblach europejskim i międzynarodowym. 

Do tego stopnia, że w 2011 r. środowisko było dziedziną, w której stwierdzono w UE 
największą liczbę naruszeń prawa wspólnotowego – 299, co stanowi 17% ogółu przypadków 
naruszeń – oraz w której wszczęto 114 nowych postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. Naruszenia te pociągają za sobą poważne koszty w 
kategoriach finansowych i ludzkich.

W związku z tym, aby europejskie prawo w dziedzinie ochrony środowiska było bardziej 
akceptowane i lepiej stosowane, musi ono opierać się na solidnej podstawie wiedzy 
naukowej, dążyć do większej spójności i uproszczenia, lecz także spełniać wymogi 
inteligentnych regulacji, opierając się na ocenie skutków, ocenie istniejących polityk (ocena 
funkcjonowania) oraz na teście konkurencyjności. 

Należy ponadto zdecydowanie zwiększyć nadzór nad wdrażaniem tego prawa w całej UE, 
wzmacniając krajowe systemy kontroli środowiskowej, w większym stopniu angażując 
władze lokalne i regionalne oraz przewidując w razie konieczności wsparcie wspólnotowe. 
Korzystanie z finansowania europejskiego przeznaczonego na ochronę środowiska powinno 
zostać usprawnione, a jego efektywność zwiększona, aby zapewnić namacalne wyniki w 
terenie. 

Co więcej, komunikacja Unii dotycząca polityki ochrony środowiska zasługuje na większą 
uwagę. Konieczne jest nasilenie działań edukacyjnych w celu zapewnienia przedstawicielom 
administracji każdego szczebla, przedsiębiorcom i inwestorom, jak również obywatelom, 
niezbędnej czytelności i przewidywalności decyzji UE dotyczących ochrony środowiska. 
Wdrażanie europejskiego prawa tylko na tym zyska. Ponadto dzięki temu wzrośnie poczucie 
odpowiedzialności Europejczyków i dumy z tego, że mogą chronić kapitał naturalny i 
poprawić stan środowiska na swoim kontynencie i na świecie. 

Siódmy program działań w zakresie środowiska powinien też być silnym sygnałem 
politycznym ze strony UE dla reszty świata i przyczynić się do wprowadzenia 
międzynarodowego zarządzania środowiskiem wykraczającego poza solidarność finansową. 
Unia powinna uzyskać to, że państwa trzecie w równym stopniu co ona zaangażują się w 
działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu. 

UE nie może pozostać osamotniona w swoich wysiłkach na arenie międzynarodowej i musi 
móc liczyć na solidnych partnerów. W ramach unijnej dyplomacji na rzecz ochrony 
środowiska należy w związku z tym unikać niebezpiecznej naiwności w dziedzinie handlu, 
przestrzegając jednocześnie zasad WTO. Do Unii należy zatem lepsze określenie warunków 
dostępu do jej rynku i otwarcie tego dostępu jedynie wtedy, gdy państwa trzecie będą chronić 
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środowisko, ograniczą emisję gazów cieplarnianych i pod warunkiem, że przedsiębiorstwa 
europejskie nie ucierpią wskutek nieuczciwej konkurencji. UE powinna w związku z tym 
zdwoić wysiłki na rzecz przeciwdziałania dumpingowi ekologicznemu i ucieczce emisji. 
Zadowolenie się jednostronnymi zobowiązaniami byłoby postrzegane przez przedsiębiorców 
europejskich jako nieuczciwe i zniechęcałoby do prowadzenia działalności na terytorium 
Unii. 

Podsumowując, troska o środowisko jest sprawą odpowiedzialności UE, państw trzecich, lecz 
także, i przede wszystkim, jednostek. W ramach zagadnień siódmego programu działań w 
zakresie środowiska należy skoncentrować się na obywatelach europejskich. Ich edukowanie, 
informowanie, szkolenie, zwiększenie ich zaangażowania na co dzień, promowanie działań 
obywatelskich, lecz także dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska – oto cele, jakie powinny również przyświecać nowemu programowi 
europejskiemu. Czyż może być lepsza okazja do rozwijania w Unii postaw obywatelskich 
wobec środowiska niż rok 2013 będący Europejskim Rokiem Obywateli? 


