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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że adaptacja do zmian klimatu może mieć konsekwencje dla wszystkich 
obszarów polityki UE, stwarzając zapotrzebowanie na wiarygodne dane co do zakresu i 
zasięgu niezbędnych modyfikacji,

B. mając na uwadze, że obowiązujące prawodawstwo europejskie bezpośrednio dotyczące 
kwestii ochrony środowiska powinno zapewniać spójne podstawy służące zwiększeniu 
zdolności UE do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu,

C. mając na uwadze, że działania podjęte na szczeblu europejskim powinny określać i 
spełniać najwyższe standardy pod względem ochrony środowiska, zarówno w krótkiej jak 
i długiej perspektywie (obejmując adaptację do zmian klimatu),

D. mając na uwadze, że globalny charakter zmian klimatu oraz ich skutki społeczno-
gospodarcze powinny zmusić Unię Europejską do wspierania tych krajów, które są 
najbardziej podatne i najsłabiej rozwinięte,

E. mając na uwadze, że dotychczasowe sukcesy niektórych państw członkowskich w 
redukcji emisji gazów cieplarnianych powinny być uwzględnione przy ustalaniu 
zobowiązań na kolejne okresy,

1. podkreśla zapotrzebowanie na łatwo dostępne i zrozumiałe wiarygodne dane dotyczące 
zmian klimatu, jego skutków i ewentualnych środków adaptacji; popiera wniosek Komisji 
w sprawie ułatwienia wymiany informacji i wyników badań za pomocą odpowiedniego 
mechanizmu IT i bazy danych;

2. podkreśla, że obecny dorobek prawny z dziedziny ochrony środowiska (taki jak 
dyrektywa ptasia1, dyrektywa siedliskowa2, ramowa dyrektywa wodna3 i dyrektywa 
powodziowa4) musi zostać w pełni i w sposób spójny wdrożony w całej UE; z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji szybkiego opracowania wytycznych w celu 
uwzględnienia potrzeb adaptacyjnych podczas wdrażania tego dorobku; zwraca się do 
Komisji o pełne wykorzystanie nowych uprawnień, jakie daje jej Traktat z Lizbony na 
mocy art. 260 w celu wypełniania roli strażniczki traktatów;

3. uważa, że odpowiedzialność za nieszkodliwe dla środowiska inwestycje powinna być 
jednakowo podzielona między wszystkie państwa członkowskie i zainteresowane strony; 

                                               
1 Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.U. L 
206, 22.7.1992, s. 7.
3 Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 
327 z 22.12.2000, s. 1.
4 Dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Dz.U. L 288 z 6.11.2007, 
s. 27.



PE438.387v02-00 AD\808093PL.doc

PL

wzywa Komisję, aby rozważyła przedstawienie odpowiednich wniosków dotyczących 
włączenia adaptacji do zmian klimatu do dyrektywy dotyczącej oceny oddziaływania na 
środowisko5 i dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko6; 
sugeruje, aby kontrola oddziaływania na klimat stała się jak najszybciej częścią 
finansowanych przez UE projektów infrastrukturalnych;

4. uważa za konieczne, aby wobec względnego niepowodzenia kopenhaskiego szczytu w 
sprawie zmian klimatu nasilić starania na rzecz zapewnienia niezbędnego wsparcia dla 
krajów rozwijających się w ich wysiłkach adaptacyjnych, wykraczającego poza oficjalną 
pomoc rozwojową (ODA) i docelowy wskaźnik 0,7%;

5. podkreśla, że przychody pochodzące z aukcji uprawnień w ramach europejskiego systemu 
handlu emisjami gazów cieplarnianych (EU ETS), w tym z aukcji dla lotnictwa i 
transportu morskiego, powinny być przeznaczane na wspomaganie państw członkowskich 
w adaptacji do zmian klimatycznych, zgodnie z zasadą solidarności; 

6. uważa, że priorytetem w ramach obecnego siódmego programu ramowego oraz 
przyszłych programów badawczych powinno być podejmowanie wysiłków badawczych i 
finansowanie rozwoju technologii w krajach narażonych na wysokie koszty wdrażania 
polityki adaptacyjnej;

7. podkreśla konieczność zapewnienia wystarczającej ochrony uboższym społecznościom 
oraz grupom społecznym w związku z wysokimi kosztami wysiłków adaptacyjnych;

8. podkreśla, że inwestowanie w gospodarkę niskoemisyjną oraz promowanie efektywności 
energetycznej i produkcji ekologicznej nie może prowadzić do pogłębiania różnic w 
rozwoju poszczególnych państw członkowskich.

                                               
5 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne, Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40, zmieniona dyrektywą 97/11/WE i 
2003/35/WE.
6 Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 
197 z 21.7.2001) s. 30.
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