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Poprawka 1
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
celów środowiskowych we wszystkich 
strategiach politycznych Unii; podkreśla 
potrzebę przełożenia strategii o szerokim 
zakresie tematycznym na skuteczne 
prawodawstwo przewidujące jasne cele i 
jasny harmonogram ich osiągnięcia w 
celu zapewnienia, że siódmy program 
działań w zakresie środowiska 
naturalnego przyczyni się do zmniejszenia 
o połowę śladu ekologicznego UE do 2030 
r.;

Or. en

Poprawka 2
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję Europejską, aby 
podczas przeglądu dyrektywy EIA (w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko) oraz dyrektywy 2001/42/WE 
ściśle stosowała kryteria dotyczące 
ochrony krajobrazu i środowiska 
naturalnego przy wyborze lokalizacji do 
celów wykorzystywania źródeł energii 
odnawialnej i innych instalacji; zwraca 
uwagę, że Komisja powinna utworzyć 
wskaźniki służące ocenie wizualnego 
oddziaływania tego rodzaju instalacji oraz 
rozwinąć w TFUE artykuły związane z 

1. wzywa Komisję Europejską, aby 
podczas przeglądu dyrektywy EIA (w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko) oraz dyrektywy 2001/42/WE 
wprowadziła ścisłe kryteria dotyczące 
ochrony różnorodności biologicznej i 
środowiska naturalnego na potrzeby oceny 
obiektów energii odnawialnej i innych 
instalacji;
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ochroną dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego;

Or. en

Poprawka 3
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję Europejską, aby 
podczas przeglądu dyrektywy EIA (w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko) oraz dyrektywy 2001/42/WE 
ściśle stosowała kryteria dotyczące 
ochrony krajobrazu i środowiska 
naturalnego przy wyborze lokalizacji do 
celów wykorzystywania źródeł energii 
odnawialnej i innych instalacji; zwraca 
uwagę, że Komisja powinna utworzyć 
wskaźniki służące ocenie wizualnego 
oddziaływania tego rodzaju instalacji oraz 
rozwinąć w TFUE artykuły związane z 
ochroną dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego;

1. wzywa Komisję Europejską, aby 
podczas przeglądu dyrektywy EIA (w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko) oraz dyrektywy 2001/42/WE 
ściśle stosowała kryteria dotyczące 
ochrony krajobrazu i środowiska 
naturalnego przy wyborze lokalizacji 
obiektów energetycznych i innych 
instalacji;

Or. nl

Poprawka 4
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję Europejską, aby 
podczas przeglądu dyrektywy EIA (w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko) oraz dyrektywy 2001/42/WE 
ściśle stosowała kryteria dotyczące 

1. wzywa Komisję Europejską, aby 
podczas przeglądu dyrektywy EIA (w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko) oraz dyrektywy 2001/42/WE 
ściśle stosowała kryteria dotyczące 
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ochrony krajobrazu i środowiska 
naturalnego przy wyborze lokalizacji do 
celów wykorzystywania źródeł energii 
odnawialnej i innych instalacji; zwraca 
uwagę, że Komisja powinna utworzyć 
wskaźniki służące ocenie wizualnego 
oddziaływania tego rodzaju instalacji oraz 
rozwinąć w TFUE artykuły związane z 
ochroną dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego;

ochrony krajobrazów i środowiska 
naturalnego przy wyborze lokalizacji 
obiektów energetycznych i przemysłowych 
oraz innych instalacji; zwraca uwagę, że 
Komisja powinna utworzyć wskaźniki 
służące ocenie potencjalnie 
niepożądanego oddziaływania tego rodzaju 
instalacji oraz w pełni uwzględnić artykuły 
TFUE związane z ochroną dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego;

Or. en

Poprawka 5
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że siódmy program działań 
w zakresie środowiska naturalnego 
powinien zawierać konkretne wymierne 
cele oraz szczegółowe ramy czasowe i 
mechanizmy monitorowania osiągania 
tych celów w formie wskaźników i tablic 
wyników, co zapewniłoby osiągnięcie tych 
celów zarówno na szczeblu UE, jak i 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na fakt, że każdego 
roku UE wytwarza odpady nadające się do 
recyklingu, takie jak papier, szkło, plastik, 
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aluminium i stal o wartości 5,25 mld 
EUR, podczas gdy recykling wszystkich 
tych odpadów pozwoliłby uniknąć 
uwalniania 148 mln ton CO2  rocznie;

Or. ro

Poprawka 7
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że lepsze gospodarowanie 
odpadami komunalnymi pozwoliłoby 
zapobiec uwolnieniu 92 mln ton gazów 
cieplarnianych do 2020 r. w stosunku do
1995 r., a w Europie powstałoby ponad 
500 000 miejsc pracy, jeżeli państwa 
członkowskie przetwarzałyby 70% swoich 
odpadów; 

Or. ro

Poprawka 8
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. uważa, że UE będzie musiała 
zwiększyć wsparcie badań, innowacji i 
działalności rozwojowej w celu 
zapewnienia w perspektywie 
średnioterminowej zwiększenia 
dostępności i skuteczności technologii 
niezbędnej w celu efektywniejszego 
wykorzystywania zasobów, zwiększenia 
efektywności energetycznej i utrzymania 
konkurencyjności w UE. 
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Or. ro

Poprawka 9
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania w 
kontekście następnego programu 
ramowego w zakresie badań programu w 
zakresie badań i innowacji 
ukierunkowanego na nowe materiały i 
zasoby, które w przyszłości mogłyby 
zastąpić surowce, które obecnie występują 
w niedoborze. 

Or. ro

Poprawka 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. podkreśla potrzebę zainwestowania w 
recykling surowców i metali ziem 
rzadkich, ponieważ wydobycie, rafinacja i 
recykling tych metali mogą mieć poważne 
skutki dla środowiska, jeżeli nie są 
należycie prowadzone. 

Or. ro

Poprawka 11
Silvia-Adriana Ţicău



PE478.700v01-00 8/22 AM\888620PL.doc

PL

Projekt opinii
Ustęp 1f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do promowania „ekologicznej 
gospodarki” w skali światowej, z 
uwzględnieniem aspektów 
środowiskowych, społecznych i 
gospodarczych, takich jak zmniejszenie 
ubóstwa;

Or. ro

Poprawka 12
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się zapewnienia finansowania 
programu Natura 2000 w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na lata 2014–
2020 oraz ustanowienia nowych metod 
zarządzania pozwalających na osiągnięcie 
porozumień z właścicielami i sektorem 
prywatnym oraz znalezienie zgodnych i 
korzystnych możliwości wykorzystywania 
ochrony siedlisk i różnorodności 
biologicznej;

2. domaga się zapewnienia finansowania 
programu Natura 2000 w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na lata 2014–
2020;

Or. en

Poprawka 13
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. domaga się zapewnienia finansowania 
programu Natura 2000 w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na lata 2014–
2020 oraz ustanowienia nowych metod 
zarządzania pozwalających na osiągnięcie 
porozumień z właścicielami i sektorem 
prywatnym oraz znalezienie zgodnych i 
korzystnych możliwości wykorzystywania 
ochrony siedlisk i różnorodności 
biologicznej;

2. domaga się zapewnienia finansowania 
programu Natura 2000 w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na lata 2014–
2020 oraz ustanowienia nowych metod 
zarządzania pozwalających na osiągnięcie 
porozumień z właścicielami i sektorem 
prywatnym oraz znalezienie zgodnych i 
korzystnych możliwości wykorzystywania 
ochrony siedlisk i różnorodności 
biologicznej, a także apeluje o zwiększenie 
wysiłków zmierzających do włączenia 
polityki w dziedzinie różnorodności 
biologicznej do pozostałych obszarów 
polityki;

Or. lt

Poprawka 14
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się zapewnienia finansowania 
programu Natura 2000 w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na lata 2014–
2020 oraz ustanowienia nowych metod 
zarządzania pozwalających na osiągnięcie 
porozumień z właścicielami i sektorem 
prywatnym oraz znalezienie zgodnych i 
korzystnych możliwości wykorzystywania 
ochrony siedlisk i różnorodności 
biologicznej;

2. domaga się zapewnienia finansowania 
programu Natura 2000 w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na lata 2014–
2020 oraz ustanowienia nowych metod 
zarządzania pozwalających na osiągnięcie 
porozumień z właścicielami i sektorem 
prywatnym, których głównym celem 
byłaby ochrona siedlisk i różnorodności 
biologicznej;

Or. nl

Poprawka 15
Ioannis A. Tsoukalas
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Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie uświadamiania 
obywateli UE, zwłaszcza w obecnej 
sytuacji gospodarczej, że ochrona 
środowiska naturalnego nie jest sprzeczna 
ze zrównoważonym rozwojem 
gospodarczym i społecznym; w tym celu 
apeluje o promowanie skutecznych 
projektów i informowanie społeczeństwa o 
możliwościach rozwoju gospodarczego, 
który nie szkodziłby środowisku, na 
obszarach istotnych z punktu widzenia 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego, 
takich jak sieć Natura 2000;

Or. en

Poprawka 16
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że konieczne jest znalezienie 
nowych rozwiązań w zakresie regulacji 
gleb zgodnie z kryteriami państw 
członkowskich i że należy ustanowić 
środki w celu zapobiegania katastrofom i 
powodziom oraz utworzyć przejrzysty i 
wolny rynek wewnętrzny w odniesieniu do 
zanieczyszczenia gleby;

3. uważa, że konieczne jest ustanowienie
regulacji gleb na szczeblu europejskim w 
celu utworzenia przejrzystego i wolnego 
rynku wewnętrznego, aby zająć się 
kwestią jakości i zanieczyszczenia gleby;

Or. en

Poprawka 17
Kathleen Van Brempt
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że konieczne jest znalezienie 
nowych rozwiązań w zakresie regulacji 
gleb zgodnie z kryteriami państw 
członkowskich i że należy ustanowić 
środki w celu zapobiegania katastrofom i 
powodziom oraz utworzyć przejrzysty i 
wolny rynek wewnętrzny w odniesieniu do 
zanieczyszczenia gleby;

3. uważa, że konieczne jest znalezienie 
nowych rozwiązań w zakresie regulacji 
gleb zgodnie z kryteriami państw 
członkowskich i że należy ustanowić 
środki w celu zapobiegania katastrofom i 
powodziom oraz w celu zwalczania erozji;

Or. nl

Poprawka 18
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że cele strategii na 2050 r. 
można osiągnąć tylko wtedy, jeśli 
wdrażane będą dodatkowe strategie, w tym 
ocena rolnictwa, ponowne zalesianie i 
wprowadzenie politycznych zachęt do 
innowacji oraz rychłego wykorzystywania
energii słonecznej i morskiej;

4. jest zdania, że cele strategii przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. 
można osiągnąć tylko wtedy, jeśli 
wyznaczane i wdrażane będą dodatkowe 
strategie i jasne cele, w tym ocena praktyk 
rolniczych, ponowne zalesianie, solidne 
kryteria dotyczące zrównoważonego 
rozwoju biomasy, biopaliw i innych 
zasobów naturalnych oraz wprowadzenie 
politycznych zachęt do innowacji i 
rychłego rozwoju produkcji energii 
słonecznej, wiatrowej, morskiej i innych 
form zrównoważonej produkcji energii;

Or. en

Poprawka 19
Kathleen Van Brempt
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że cele strategii na 2050 r. 
można osiągnąć tylko wtedy, jeśli 
wdrażane będą dodatkowe strategie, w tym 
ocena rolnictwa, ponowne zalesianie i 
wprowadzenie politycznych zachęt do 
innowacji oraz rychłego wykorzystywania 
energii słonecznej i morskiej;

4. jest zdania, że cele strategii na 2050 r. 
można osiągnąć tylko wtedy, jeśli 
wdrażane będą dodatkowe strategie, w tym 
ocena rolnictwa, ponowne zalesianie i 
wprowadzenie politycznych zachęt do 
innowacji oraz rychłego wykorzystywania 
energii słonecznej, geotermalnej i 
morskiej;

Or. nl

Poprawka 20
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje o to, aby głównym celem 
siódmego programu działań w zakresie 
środowiska naturalnego było ograniczone, 
skuteczne i zrównoważone wykorzystanie 
zasobów naturalnych we wszystkich 
sektorach gospodarki UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem procesów przemysłowych, 
gospodarstw domowych, transportu i 
wykorzystania energii; temu celowi należy 
nadać wyraźny priorytet w programie 
„Horyzont 2020” oraz innych badaniach 
UE i ramach finansowania;

Or. en

Poprawka 21
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że program LIFE+ powinien być 
zarządzany przez Komisję Europejską, 
przy czym należy położyć nacisk na 
międzynarodowe projekty w zakresie 
innowacji i doskonałości wspierające MŚP 
oraz ośrodki badawczo-rozwojowe, i 
traktujące priorytetowo opierające się na 
systematycznym i integralnym podejściu 
zachowanie różnorodności biologicznej, a 
także na technologie rolne kompatybilne z 
ochroną gleby i łańcuchem pokarmowym 
ekosystemów fauny;

5. uważa, że program LIFE+ powinien być 
zarządzany przez Komisję Europejską, 
przy czym należy położyć nacisk na 
międzynarodowe projekty w zakresie 
innowacji i doskonałości wspierające MŚP 
oraz ośrodki badawczo-rozwojowe, i 
traktujące priorytetowo opierające się na 
systematycznym i integralnym podejściu 
zachowanie różnorodności biologicznej, a 
także na technologie rolne kompatybilne z 
ochroną gleby i łańcuchem pokarmowym 
ekosystemów fauny; uważa, że unijny 
program LIFE+ należy szerzej promować 
we wszystkich regionach Europy w celu 
zachęcania do prowadzenia działalności 
innowacyjnej na szczeblu lokalnym, co 
przyczyniłoby się do zwiększenia 
oddziaływania i znajomości sekcji tego 
programu dotyczącej „polityki i 
zarządzania w zakresie środowiska”;

Or. lt

Poprawka 22
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że program LIFE+ powinien być 
zarządzany przez Komisję Europejską, 
przy czym należy położyć nacisk na 
międzynarodowe projekty w zakresie 
innowacji i doskonałości wspierające MŚP 
oraz ośrodki badawczo-rozwojowe, i 
traktujące priorytetowo opierające się na 
systematycznym i integralnym podejściu 
zachowanie różnorodności biologicznej, a 
także na technologie rolne kompatybilne z 
ochroną gleby i łańcuchem pokarmowym 

5. uważa, że program LIFE+ powinien być 
zarządzany przez Komisję Europejską, 
przy czym należy położyć nacisk na 
międzynarodowe projekty w zakresie 
innowacji i doskonałości wspierające MŚP 
oraz ośrodki badawczo-rozwojowe, i 
traktujące priorytetowo opierające się na 
systematycznym i integralnym podejściu 
zachowanie różnorodności biologicznej;
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ekosystemów fauny;

Or. en

Poprawka 23
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę prowadzenia badań 
europejskich na szeroką skalę oraz 
rozwoju i innowacji jako wstępnych 
warunków ochrony środowiska 
naturalnego przy jednoczesnym dążeniu 
do rozwoju społecznego i gospodarczego w 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 24
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że w siódmym programie 
działań szczególną uwagę należy 
poświęcić oszczędzaniu energii, 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej; w związku z tym apeluje o 
osiągnięcie do 2020 r. wiążących celów 
dotyczących energii odnawialnej; 

Or. nl

Poprawka 25
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. w związku z niedoborami wody 
spowodowanymi przez zmianę klimatu 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby do dnia 30 czerwca 2012 r. przyjęły 
nową strategię unijną i plan działania na 
rzecz ochrony wody pitnej i racjonalnego 
korzystania z jej zasobów. 

Or. ro

Poprawka 26
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. w związku z potrzebą stymulowania 
inwestycji i produkcji przemysłowej 
zwraca się do Komisji, Rady i władz 
regionalnych o uproszczenie procedury 
zatwierdzania i ograniczenie procedur 
administracyjnych w celu sprzyjania 
rozwojowi rynku wewnętrznego; 

Or. es

Poprawka 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. do celów interpretacji tych programów 
w dyrektywie siedliskowej i sieci Natura 
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2000 należy uwzględnić jakość estetyczną 
i wizualną krajobrazów jako całość;

Or. en

Poprawka 28
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zwraca uwagę, że nowa biała księga 
pt. „Plan utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu –
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu” 
przewiduje, że warunkiem przyznania 
środków w ramach Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności 
powinno być przedłożenie przez miasta i 
regiony ważnego świadectwa kontroli 
wydanego przez niezależny organ i 
potwierdzającego dążenie do mobilności w 
miastach i zrównoważonego rozwoju; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wsparcia władz lokalnych w sporządzaniu 
planów mobilności w miastach i 
sprawozdań z kontroli mobilności w 
miastach, które to plany i sprawozdania 
powinny obejmować planowanie 
przestrzenne, systemy cen, wydajne usługi 
transportu publicznego, infrastrukturę dla 
niezmotoryzowanych środków transportu 
oraz ładowania ekologicznych 
pojazdów/uzupełniania paliwa w 
ekologicznych pojazdach (wszystkie te 
elementy);

Or. ro

Poprawka 29
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
bardziej szczegółowej oceny wyników i 
faktycznych przeszkód odnoszących się do 
prawidłowego i pełnego osiągnięcia celów 
określonych w planie działania;

Or. es

Poprawka 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. na potrzeby oceny walki ze zmianą 
klimatu instytucje UE powinny 
uwzględnić rolę trawy na trawnikach jako 
sposobu wychwytywania CO2;

Or. en

Poprawka 31
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa, że siódmy program działań 
powinien się również skupiać na emisjach 
pochodzących z transportu morskiego i 
emisjach innych substancji niż CO2;

Or. nl
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Poprawka 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. w celu wdrożenia strategii na rzecz
zmniejszenia zanieczyszczenia w 
środowisku miejskim wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zbadania 
możliwości stworzenia europejskich ram 
wsparcia stopniowego wdrażania planów 
mobilności w miastach europejskich, 
ustanowienia procedur i mechanizmów 
wsparcia finansowego na szczeblu 
europejskim w celu przygotowania 
kontroli mobilności w miastach i planów 
mobilności w miastach oraz ustanowienia 
tabeli wyników w zakresie mobilności w 
miastach europejskich. 

Or. ro

Poprawka 33
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. uważa, że Komisja i państwa 
członkowskie powinni zobowiązać się do 
opracowania zintegrowanych strategii 
umożliwiających określenie – dla każdego 
obszaru geograficznego – ich wartości 
naturalnych i cech dziedzictwa 
naturalnego, a także warunków 
niezbędnych do ich ochrony, 
uwzględniających ich szczególny
ekosystem, w celu ochrony różnorodności 
biologicznej i poszczególnych gatunków, 
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w tym warunków rolnych i wodnych oraz 
innych niezbędnych warunków 
minimalnych; 

Or. es

Poprawka 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję Europejską do 
wprowadzenia kryteriów oceny skutków 
funkcjonowania zakładów odsalania 
wody, które to kryteria obejmowałyby 
koszty energii oraz szkodliwy wpływ na 
dno morskie i różnorodność biologiczną;

Or. en

Poprawka 35
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. uważa, że plan działania na rzecz 
Europy racjonalnie wykorzystującej 
zasoby należy przełożyć na konkretne 
działania w ramach siódmego programu 
działań;

Or. nl

Poprawka 36
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Projekt opinii
Ustęp 6d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. w umowach dotyczących żywności i 
rolnictwa zawieranych z państwami 
trzecimi KE powinna uwzględnić wiążące 
kryteria jakości i identyfikowalność;

Or. en

Poprawka 37
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 6d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. apeluje o szczególne uwzględnienie 
celów i działań odnoszących się do 
środowiska człowieka na obszarach 
miejskich, które to cele i działania 
koncentrują się przede wszystkim na 
hałasie i jakości powietrza;

Or. nl

Poprawka 38
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 6e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. apeluje o zintensyfikowanie wysiłków 
zmierzających do ograniczenia 
wytwarzania odpadów, zwiększenia 
wtórnego wykorzystania i recyklingu, 
całkowitego wyeliminowania praktyk 
niewłaściwej eksploatacji składowisk 
odpadów oraz zezwalania na spalanie 
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odpadów wyłącznie pod warunkiem, że 
towarzyszy temu maksymalny odzysk 
ciepła i energii;

Or. nl

Poprawka 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. podkreśla, że siódmy program działań 
w zakresie środowiska naturalnego 
powinien być bardziej ambitny oraz że 
powinien torować drogę wiążącemu 
prawodawstwu w celu wyznaczenia 
jasnych celów i konkretnych ram 
czasowych ich osiągnięcia oraz 
wskaźników pomiaru postępów, w tym 
konkretnych danych niezbędnych do 
przeprowadzenia śródokresowego 
przeglądu tego programu;

Or. en

Poprawka 40
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 6f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. apeluje o to, aby siódmy program 
działań zawierał jasny i ścisły 
harmonogram wycofania z Europy dotacji 
mających szkodliwy wpływ na środowisko;

Or. nl
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Poprawka 41
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 6g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. apeluje o to, aby siódmy program 
działań zawierał przegląd wszystkich 
podjętych zobowiązań w zakresie 
środowiska naturalnego i celów 
środowiskowych dotyczących innych 
obszarów polityki, takich jak energia, 
przemysł, rolnictwo, rybołówstwo, 
transport i badania, w celu uniknięcia ich 
powielania oraz optymalizacji 
harmonizacji;

Or. nl

Poprawka 42
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 6h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. uznaje, że kluczowym priorytetem 
siódmego programu działań powinno być 
przede wszystkim uwzględnienie aspektów 
środowiskowych w innych ważnych 
obszarach polityki, takich jak energia, 
rolnictwo, rybołówstwo, transport, 
badania, polityka spójności i rozwój 
regionalny.

Or. nl


