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Poprawka 1
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ocenia jako konieczne powiązanie
strategii politycznych dotyczących ochrony 
środowiska, opieki zdrowotnej i 
planowania przestrzennego oraz poprawę 
współpracy między regionami i
współpracy transgranicznej w celu 
zapewnienia równowagi w ramach rozwoju 
obszarów miejskich i podmiejskich, 
leśnych i wiejskich; ocenia jako korzystne 
środki umożliwiające uniknięcie zmiany 
sposobu użytkowania gruntów, zwłaszcza 
w celu produkcji paliw ekologicznych;

1. uznaje, że zmiana klimatu, utrata 
różnorodności biologicznej i nadmierne 
wykorzystywanie zasobów naturalnych 
stanowią wyzwania, które mają wpływ na 
każdego obywatela UE na obszarach 
miejskich i wiejskich, oraz że potrzebne są 
działania na wszystkich szczeblach władzy 
w celu złagodzenia tych skutków; ocenia 
jako konieczne zapewnienie synergii 
między polityką spójności a strategiami 
politycznymi dotyczącymi ochrony 
środowiska, opieki zdrowotnej i 
planowania przestrzennego oraz poprawę 
współpracy między władzami lokalnymi i 
regionami oraz współpracy transgranicznej 
w celu zapewnienia równowagi w ramach 
rozwoju obszarów miejskich i 
podmiejskich, zalesionych i wiejskich; 
ocenia jako korzystne środki 
umożliwiające uniknięcie zmiany 
użytkowania gruntów, zwłaszcza w celu 
produkcji paliw ekologicznych;

Or. en

Poprawka 2
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ocenia jako konieczne powiązanie 
strategii politycznych dotyczących ochrony 
środowiska, opieki zdrowotnej i 

1. ocenia jako konieczne powiązanie 
strategii politycznych dotyczących ochrony 
środowiska, opieki zdrowotnej i 
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planowania przestrzennego oraz poprawę 
współpracy między regionami i 
współpracy transgranicznej w celu 
zapewnienia równowagi w ramach rozwoju 
obszarów miejskich i podmiejskich, 
leśnych i wiejskich; ocenia jako korzystne 
środki umożliwiające uniknięcie zmiany 
sposobu użytkowania gruntów, zwłaszcza 
w celu produkcji paliw ekologicznych;

planowania przestrzennego oraz poprawę 
współpracy między regionami i 
współpracy transgranicznej w celu 
zapewnienia równowagi w rozwoju w 
ramach różnych sposobów użytkowania 
gruntów, z jednoczesnym podkreśleniem 
ograniczenia niekontrolowanego rozwoju 
miast; ocenia jako korzystne środki 
umożliwiające uniknięcie zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, zwłaszcza do celów
monokultury i produkcji paliw 
ekologicznych;

Or. en

Poprawka 3
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ocenia jako konieczne powiązanie 
strategii politycznych dotyczących ochrony 
środowiska, opieki zdrowotnej i 
planowania przestrzennego oraz poprawę 
współpracy między regionami i 
współpracy transgranicznej w celu 
zapewnienia równowagi w ramach rozwoju 
obszarów miejskich i podmiejskich, 
leśnych i wiejskich; ocenia jako korzystne 
środki umożliwiające uniknięcie zmiany 
sposobu użytkowania gruntów, zwłaszcza 
w celu produkcji paliw ekologicznych;

1. ocenia jako konieczne powiązanie 
strategii politycznych dotyczących ochrony 
środowiska, opieki zdrowotnej i 
planowania przestrzennego oraz poprawę 
współpracy między regionami i 
współpracy transgranicznej w celu 
zapewnienia równowagi w ramach rozwoju 
obszarów miejskich i podmiejskich, 
leśnych i wiejskich; uznaje za konieczne 
przeprowadzenie oceny środków 
regulujących zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, zwłaszcza w celu produkcji paliw 
ekologicznych;

Or. it

Poprawka 4
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 1



AM\890695PL.doc 5/19 PE480.766v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

1. ocenia jako konieczne powiązanie 
strategii politycznych dotyczących ochrony 
środowiska, opieki zdrowotnej i 
planowania przestrzennego oraz poprawę 
współpracy między regionami i 
współpracy transgranicznej w celu 
zapewnienia równowagi w ramach rozwoju 
obszarów miejskich i podmiejskich, 
leśnych i wiejskich; ocenia jako korzystne 
środki umożliwiające uniknięcie zmiany 
sposobu użytkowania gruntów, zwłaszcza 
w celu produkcji paliw ekologicznych;

1. ocenia jako konieczne powiązanie 
strategii politycznych dotyczących ochrony 
środowiska, opieki zdrowotnej i 
planowania przestrzennego oraz poprawę 
współpracy między regionami, w 
odniesieniu do relacji transgranicznych 
oraz tworzenia strategii 
makroregionalnych, w celu zapewnienia 
równowagi w ramach rozwoju obszarów 
miejskich i podmiejskich, leśnych i 
wiejskich; ocenia jako korzystne środki 
umożliwiające uniknięcie zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, zwłaszcza w celu 
produkcji paliw ekologicznych;

Or. fr

Poprawka 5
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie potencjału 
zrównoważonego gospodarowania 
gruntami i potencjału rezerwatów 
przyrody dla tworzenia zielonych miejsc 
pracy oraz ich pozytywny wpływ na 
lokalne rynki pracy i gospodarkę, 
szczególnie na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 6
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę 
współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi oraz wspieranie 
partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
skuteczniejszego wdrażania 
wspólnotowego dorobku prawnego
dotyczącego gospodarowania odpadami; 
podkreśla konieczność ścisłej współpracy z 
uczelniami i badaczami w celu szybkiego 
opracowania innowacyjnych technologii 
umożliwiających recykling odpadów;

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę 
współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi, regionalnymi i grupami 
społeczności lokalnych oraz wspieranie 
partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
skuteczniejszego wdrażania prawa UE
dotyczącego gospodarowania odpadami; 
podkreśla konieczność ścisłej współpracy z 
uczelniami i przemysłem w celu szybkiego 
opracowania innowacyjnych technologii 
zwiększających możliwości recyklingu 
odpadów oraz efektywnego 
gospodarowania zasobami, a także 
lepszego planowania w celu zmniejszenia 
skutków wydobycia minerałów i kruszywa;

Or. en

Poprawka 7
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę 
współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi oraz wspieranie 
partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
skuteczniejszego wdrażania 
wspólnotowego dorobku prawnego 
dotyczącego gospodarowania odpadami; 
podkreśla konieczność ścisłej współpracy z 
uczelniami i badaczami w celu szybkiego 
opracowania innowacyjnych technologii 
umożliwiających recykling odpadów;

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę 
współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi oraz wspieranie 
partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
skuteczniejszego wdrażania 
wspólnotowego dorobku prawnego 
dotyczącego gospodarowania odpadami; 
wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia roli władz regionalnych i 
lokalnych w zarządzaniu programem i 
jego wdrażaniu; zaleca przyjęcie metodyki 
rozwoju lokalnego opartej na 
partnerstwach lokalnych, w szczególności 
w przypadku projektów związanych z 
kwestiami miejskimi, wiejskimi i 
transgranicznymi; podkreśla konieczność 
ścisłej współpracy z uczelniami i 



AM\890695PL.doc 7/19 PE480.766v01-00

PL

badaczami w celu szybkiego opracowania 
innowacyjnych technologii 
umożliwiających recykling odpadów;

Or. en

Poprawka 8
Vincenzo Iovine

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę 
współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi oraz wspieranie 
partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
skuteczniejszego wdrażania 
wspólnotowego dorobku prawnego 
dotyczącego gospodarowania odpadami; 
podkreśla konieczność ścisłej współpracy z 
uczelniami i badaczami w celu szybkiego 
opracowania innowacyjnych technologii 
umożliwiających recykling odpadów;

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę 
współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi oraz wspieranie 
partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
skuteczniejszego wdrażania 
wspólnotowego dorobku prawnego 
dotyczącego gospodarowania odpadami; 
podkreśla konieczność ścisłej współpracy z 
uczelniami i badaczami w celu szybkiego 
opracowania innowacyjnych technologii 
umożliwiających recykling odpadów oraz 
ustanowienia alternatywnych systemów 
umożliwiających usuwanie odpadów z 
pełnym poszanowaniem zasad ochrony 
środowiska oraz przepisów dyrektywy 
ramowej w sprawie odpadów;

Or. it
Poprawka 9
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę 
współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi oraz wspieranie 
partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
skuteczniejszego wdrażania
wspólnotowego dorobku prawnego 
dotyczącego gospodarowania odpadami; 

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę 
współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi oraz wspieranie 
partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
skuteczniejszego wdrażania 
wspólnotowego dorobku prawnego 
dotyczącego gospodarowania odpadami; 
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podkreśla konieczność ścisłej współpracy z 
uczelniami i badaczami w celu szybkiego 
opracowania innowacyjnych technologii 
umożliwiających recykling odpadów;

zachęca do wykorzystania funduszy 
europejskich w celu utworzenia 
zintegrowanych systemów gospodarki 
odpadami; podkreśla konieczność ścisłej 
współpracy z uczelniami i badaczami w 
celu szybkiego opracowania 
innowacyjnych technologii 
umożliwiających recykling odpadów;

Or. ro

Poprawka 10
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę 
współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi oraz wspieranie 
partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
skuteczniejszego wdrażania 
wspólnotowego dorobku prawnego 
dotyczącego gospodarowania odpadami; 
podkreśla konieczność ścisłej współpracy z 
uczelniami i badaczami w celu szybkiego 
opracowania innowacyjnych technologii 
umożliwiających recykling odpadów;

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę 
współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi oraz 
zaangażowanie zainteresowanych 
podmiotów w celu skuteczniejszego 
wdrażania wspólnotowego dorobku 
prawnego dotyczącego gospodarowania 
odpadami; podkreśla konieczność ścisłej 
współpracy z uczelniami i badaczami w 
celu szybkiego opracowania 
innowacyjnych technologii 
umożliwiających recykling odpadów;

Or. en

Poprawka 11
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę 
współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi oraz wspieranie 
partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
skuteczniejszego wdrażania 

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę 
współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi oraz wspieranie 
partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
skuteczniejszego wdrażania 
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wspólnotowego dorobku prawnego 
dotyczącego gospodarowania odpadami; 
podkreśla konieczność ścisłej współpracy z 
uczelniami i badaczami w celu szybkiego 
opracowania innowacyjnych technologii 
umożliwiających recykling odpadów;

wspólnotowego dorobku prawnego 
dotyczącego gospodarowania odpadami; 
podkreśla konieczność ścisłej współpracy z 
uczelniami, badaczami i 
przedsiębiorstwami w celu szybkiego 
opracowania innowacyjnych technologii 
umożliwiających recykling odpadów;

Or. es

Poprawka 12
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi 
między koniecznością przeciwdziałania 
zmianie klimatu a siódmym programem 
działań w zakresie środowiska, aby było 
możliwe osiągnięcie celów Unii 
Europejskiej i uniknięcie dodatkowych 
kosztów; podkreśla ponadto konieczność 
prowadzenia kampanii informacyjnych, 
kampanii w zakresie podnoszenia poziomu 
świadomości i wymiany dobrych praktyk 
na wszystkich szczeblach;

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi 
między koniecznością przeciwdziałania 
zmianie klimatu a siódmym programem 
działań w zakresie środowiska, aby było 
możliwe osiągnięcie celów Unii 
Europejskiej, z jednoczesnym uniknięciem 
dodatkowych kosztów; podkreśla ponadto 
konieczność prowadzenia kampanii 
informacyjnych, kampanii w zakresie 
podnoszenia poziomu świadomości i 
wymiany dobrych praktyk na wszystkich 
szczeblach; podkreśla konieczność 
lepszego wykorzystania pomocy 
technicznej na szczeblu krajowym i 
regionalnym w celu zwiększenia zdolności 
administracyjnych, szczególnie w nowych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 13
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi 
między koniecznością przeciwdziałania 
zmianie klimatu a siódmym programem 
działań w zakresie środowiska, aby było 
możliwe osiągnięcie celów Unii 
Europejskiej i uniknięcie dodatkowych 
kosztów; podkreśla ponadto konieczność 
prowadzenia kampanii informacyjnych, 
kampanii w zakresie podnoszenia poziomu 
świadomości i wymiany dobrych praktyk 
na wszystkich szczeblach;

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi 
między koniecznością przeciwdziałania 
zmianie klimatu a siódmym programem 
działań w zakresie środowiska, aby było 
możliwe osiągnięcie celów strategii 
„Europa 2020” i uniknięcie skutków 
finansowych spowodowanych zmianą 
klimatu i utratą różnorodności 
biologicznej; podkreśla ponadto 
konieczność prowadzenia kampanii 
informacyjnych, kampanii w zakresie 
podnoszenia poziomu świadomości i 
wymiany dobrych praktyk na wszystkich 
szczeblach;

Or. en

Poprawka 14
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi 
między koniecznością przeciwdziałania 
zmianie klimatu a siódmym programem 
działań w zakresie środowiska, aby było 
możliwe osiągnięcie celów Unii 
Europejskiej i uniknięcie dodatkowych 
kosztów; podkreśla ponadto konieczność 
prowadzenia kampanii informacyjnych, 
kampanii w zakresie podnoszenia poziomu 
świadomości i wymiany dobrych praktyk 
na wszystkich szczeblach;

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi 
między koniecznością przeciwdziałania 
zmianie klimatu a siódmym programem 
działań w zakresie środowiska, aby było 
możliwe osiągnięcie celów Unii 
Europejskiej i uniknięcie dodatkowych 
kosztów; podkreśla ponadto konieczność 
prowadzenia kampanii informacyjnych, 
kampanii w zakresie podnoszenia poziomu 
świadomości i wymiany dobrych praktyk 
na wszystkich szczeblach; uważa za 
niezbędne efektywne łączenie celów z 
zakresu badań i innowacji z lokalnymi i 
regionalnymi potrzebami rozwoju;

Or. ro
Poprawka 15
Jens Nilsson
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi 
między koniecznością przeciwdziałania 
zmianie klimatu a siódmym programem 
działań w zakresie środowiska, aby było 
możliwe osiągnięcie celów Unii 
Europejskiej i uniknięcie dodatkowych
kosztów; podkreśla ponadto konieczność 
prowadzenia kampanii informacyjnych, 
kampanii w zakresie podnoszenia poziomu 
świadomości i wymiany dobrych praktyk 
na wszystkich szczeblach;

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi 
między koniecznością przeciwdziałania 
zmianie klimatu a siódmym programem 
działań w zakresie środowiska, aby było 
możliwe osiągnięcie celów Unii 
Europejskiej i uniknięcie niepotrzebnych
kosztów; podkreśla ponadto konieczność 
uznania tych kosztów jako inwestycji na 
przyszłość a także inwestycji w nowe 
miejsca pracy oraz konieczność
prowadzenia kampanii informacyjnych, 
kampanii w zakresie podnoszenia poziomu 
świadomości i wymiany dobrych praktyk 
na wszystkich szczeblach;

Or. sv

Poprawka 16
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi 
między koniecznością przeciwdziałania 
zmianie klimatu a siódmym programem 
działań w zakresie środowiska, aby było 
możliwe osiągnięcie celów Unii 
Europejskiej i uniknięcie dodatkowych 
kosztów; podkreśla ponadto konieczność 
prowadzenia kampanii informacyjnych, 
kampanii w zakresie podnoszenia poziomu 
świadomości i wymiany dobrych praktyk 
na wszystkich szczeblach;

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi 
między koniecznością przeciwdziałania 
zmianie klimatu a siódmym programem 
działań w zakresie środowiska, aby było 
możliwe osiągnięcie celów Unii 
Europejskiej i uniknięcie dodatkowych 
kosztów; podkreśla konieczność 
prowadzenia kampanii informacyjnych, 
kampanii w zakresie podnoszenia poziomu 
świadomości i wymiany dobrych praktyk 
na wszystkich szczeblach, aby wspierać 
politykę zapobiegania;

Or. it

Poprawka 17
Jean-Paul Besset
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi 
między koniecznością przeciwdziałania 
zmianie klimatu a siódmym programem 
działań w zakresie środowiska, aby było 
możliwe osiągnięcie celów Unii 
Europejskiej i uniknięcie dodatkowych 
kosztów; podkreśla ponadto konieczność 
prowadzenia kampanii informacyjnych, 
kampanii w zakresie podnoszenia poziomu 
świadomości i wymiany dobrych praktyk 
na wszystkich szczeblach;

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi
między koniecznością przeciwdziałania 
zmianie klimatu, powstrzymania utraty 
różnorodności biologicznej a siódmym 
programem działań w zakresie środowiska, 
aby było możliwe osiągnięcie celów Unii 
Europejskiej i uniknięcie dodatkowych 
kosztów; podkreśla ponadto konieczność 
prowadzenia kampanii informacyjnych, 
kampanii w zakresie podnoszenia poziomu 
świadomości i wymiany dobrych praktyk 
na wszystkich szczeblach;

Or. en

Poprawka 18
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa za konieczną poprawę 
współpracy między regionami i na 
szczeblu transgranicznym – zwłaszcza w 
porozumieniu z państwami trzecimi – w 
dziedzinie zapobiegania przypadkowemu 
zanieczyszczeniu na dużą skalę, w celu 
uniknięcia skutków długoterminowych; 
wzywa Komisję do rozważenia 
opracowania aktów normatywnych w 
sprawie zielonej chemii;

4. uważa za konieczną poprawę 
współpracy między władzami lokalnymi, 
regionami i na szczeblu transgranicznym –
zwłaszcza w porozumieniu z państwami 
trzecimi – w celu zapobiegania 
przypadkowemu zanieczyszczeniu na dużą 
skalę oraz innym klęskom żywiołowym i 
katastrofom spowodowanym przez 
człowieka, aby uniknąć skutków 
długoterminowych; wzywa Komisję do 
zaplanowania prawodawstwa na rzecz
zrównoważonego przemysłu chemicznego;

Or. en

Poprawka 19
Iosif Matula
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa za konieczną poprawę 
współpracy między regionami i na 
szczeblu transgranicznym – zwłaszcza w 
porozumieniu z państwami trzecimi – w 
dziedzinie zapobiegania przypadkowemu 
zanieczyszczeniu na dużą skalę, w celu 
uniknięcia skutków długoterminowych; 
wzywa Komisję do rozważenia 
opracowania aktów normatywnych w 
sprawie zielonej chemii;

4. uważa za konieczną poprawę 
współpracy między regionami i na 
szczeblu transgranicznym – zwłaszcza w 
porozumieniu z państwami trzecimi 
poprzez utworzenie grup wspólnego 
działania – w dziedzinie zapobiegania 
przypadkowemu zanieczyszczeniu na dużą 
skalę, w celu uniknięcia skutków 
długoterminowych; wzywa Komisję do 
rozważenia opracowania aktów 
normatywnych w sprawie zielonej chemii;

Or. ro

Poprawka 20
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, że należy zapewnić włączenie 
polityki ochrony środowiska do wszystkich 
obszarów polityki sektorowej, przy czym 
znaczącą rolę powinny odgrywać władze 
lokalne i regionalne; podkreśla wagę 
dostosowania strategii koniecznych do 
wdrożenia tej polityki do specyfiki lokalnej 
i regionalnej.

5. stwierdza, że należy zapewnić włączenie 
polityki ochrony środowiska do wszystkich 
obszarów polityki sektorowej, przy czym 
znaczącą rolę powinny odgrywać władze 
lokalne i regionalne; podkreśla znaczenie 
zapewnienia udziału samorządów 
terytorialnych, na równi z 
przedstawicielami krajowymi, zarówno w 
planowaniu, jak i w procesie decyzyjnym 
w odniesieniu do opracowywania i 
wdrażania strategii politycznych, co ma 
się przyczynić do osiągnięcia celów UE, z 
jednoczesnym trwałym poszanowaniem 
porządków konstytucyjnych w 
poszczególnych państwach 
członkowskich; podkreśla wagę 
dostosowania strategii koniecznych do 
wdrożenia tej polityki do specyfiki lokalnej 
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i regionalnej.

Or. en

Poprawka 21
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, że należy zapewnić włączenie 
polityki ochrony środowiska do wszystkich 
obszarów polityki sektorowej, przy czym 
znaczącą rolę powinny odgrywać władze 
lokalne i regionalne; podkreśla wagę 
dostosowania strategii koniecznych do 
wdrożenia tej polityki do specyfiki lokalnej 
i regionalnej.

5. stwierdza, że należy zapewnić włączenie 
polityki ochrony środowiska do wszystkich 
obszarów polityki sektorowej, ponieważ 
polityka ta ma na celu złagodzenie 
skutków utraty różnorodności biologicznej 
i zmiany klimatu; podkreśla wagę 
współzależności władz lokalnych i 
regionalnych oraz strategii koniecznych 
do wdrożenia tej polityki.

Or. en

Poprawka 22
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, że należy zapewnić włączenie 
polityki ochrony środowiska do wszystkich 
obszarów polityki sektorowej, przy czym 
znaczącą rolę powinny odgrywać władze 
lokalne i regionalne; podkreśla wagę 
dostosowania strategii koniecznych do 
wdrożenia tej polityki do specyfiki lokalnej 
i regionalnej.

5. uważa, że należy zapewnić włączenie 
polityki ochrony środowiska w sposób 
jasny i konsekwentny do wszystkich 
obszarów polityki sektorowej, przy czym 
znacząca odpowiedzialność leży po stronie 
władz lokalnych i regionalnych; do
wdrażania polityki ochrony środowiska 
potrzebna jest także silna polityka 
spójności; podkreśla wagę dostosowania 
strategii koniecznych do wdrożenia tej 
polityki do specyfiki lokalnej i regionalnej.

Or. sv
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Poprawka 23
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, że należy zapewnić włączenie 
polityki ochrony środowiska do wszystkich 
obszarów polityki sektorowej, przy czym 
znaczącą rolę powinny odgrywać władze 
lokalne i regionalne; podkreśla wagę 
dostosowania strategii koniecznych do
wdrożenia tej polityki do specyfiki lokalnej 
i regionalnej.

5. podkreśla, że należy zapewnić 
włączenie polityki ochrony środowiska do 
wszystkich obszarów polityki sektorowej, 
przy czym znaczącą rolę powinny 
odgrywać władze lokalne i regionalne; 
podkreśla wagę dostosowania strategii 
koniecznych do wdrożenia tej polityki do 
specyfiki lokalnej i regionalnej; zaleca w 
związku z tym włączenie wymiaru 
terytorialnego do strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.

Or. en

Poprawka 24
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, że należy zapewnić włączenie 
polityki ochrony środowiska do wszystkich 
obszarów polityki sektorowej, przy czym 
znaczącą rolę powinny odgrywać władze 
lokalne i regionalne; podkreśla wagę 
dostosowania strategii koniecznych do 
wdrożenia tej polityki do specyfiki lokalnej 
i regionalnej.

5. stwierdza, że należy zapewnić włączenie 
polityki ochrony środowiska do wszystkich 
obszarów polityki sektorowej, przy czym 
znaczącą rolę powinny odgrywać władze 
lokalne i regionalne; podkreśla wagę 
dostosowania strategii koniecznych do 
wdrożenia tej polityki do specyfiki lokalnej 
i regionalnej; zachęca do włączenia celów 
związanych z ochroną środowiska do 
najważniejszych części budżetu, takich jak 
rozwój obszarów wiejskich i gospodarka 
rolna.

Or. lt
Poprawka 25
Rosa Estaràs Ferragut
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, że należy zapewnić włączenie 
polityki ochrony środowiska do wszystkich 
obszarów polityki sektorowej, przy czym 
znaczącą rolę powinny odgrywać władze 
lokalne i regionalne; podkreśla wagę 
dostosowania strategii koniecznych do 
wdrożenia tej polityki do specyfiki lokalnej 
i regionalnej;

5. stwierdza, że należy zapewnić włączenie 
polityki ochrony środowiska do wszystkich 
obszarów polityki sektorowej, przy czym 
znaczącą rolę powinny odgrywać władze 
lokalne, regionalne i krajowe; podkreśla 
wagę dostosowania strategii koniecznych 
do wdrożenia tej polityki do specyfiki 
lokalnej i regionalnej;

Or. es

Poprawka 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę wspierania 
projektów/programów rozwoju 
regionalnego, lokalnego i 
transgranicznego ściśle związanych z 
ochroną różnorodności biologicznej na 
poszczególnych obszarach, a także 
znaczenie zaangażowania organizacji 
pozarządowych, środowiska 
akademickiego i sektora prywatnego w 
zachowanie i przywracanie różnorodności 
biologicznej;

Or. ro

Poprawka 27
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące większego 
wykorzystania ocen oddziaływania na 
środowisko oraz strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko podczas 
podejmowania decyzji na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, co pomoże 
uniknąć spowodowanej przez człowieka 
degradacji środowiska;

Or. en

Poprawka 28
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę wsparcia 
finansowego z UE na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, dzięki któremu będzie 
można zmierzyć się ze skomplikowanymi 
wyzwaniami i zagrożeniami 
środowiskowymi; jest zdania, że należy 
poświęcić szczególną uwagę regionom 
położonym przy zewnętrznych granicach 
UE;

Or. en

Poprawka 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5а. uważa się, że aby osiągnąć znaczące 
wyniki w realizacji programu potrzeba 
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więcej wsparcia na szczeblu regionalnym i 
lokalnym oraz większego zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych podmiotów 
w tym procesie;

Or. bg

Poprawka 30
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie polityki spójności 
dla osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020” i w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje to, że Komisja w swoim 
wniosku dotyczącym polityki spójności po 
2013 r. koncentruje się na przejściu na 
gospodarkę niskoemisyjną;

Or. en

Poprawka 31
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca szczególną uwagę na sytuację 
regionów i obszarów charakteryzujących 
się specyficznymi uwarunkowaniami 
geograficznymi, takich jak wyspy, regiony 
górskie lub regiony słabo zaludnione;

Or. es
Poprawka 32
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. zaleca korzystanie z pojazdów, w 
przypadku których wytwarzanie 
zanieczyszczeń jest znacznie ograniczone, 
oraz opracowanie wniosków dotyczących 
działań mających na celu rozwój 
zrównoważonego systemu transportu;

Or. ro

Poprawka 33
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że siódmy program działań 
w zakresie środowiska zapewni w 
przypadku przedsiębiorstw oraz władz 
lokalnych i regionalnych strukturalną i 
trwałą podstawę, potrzebną do 
planowania i realizowania dużych 
inwestycji w infrastrukturę;

Or. lt

Poprawka 34
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zachęca do włączenia do siódmego 
programu działań w zakresie środowiska 
zasady wielopoziomowego sprawowania 
rządów w dziedzinie ochrony środowiska.

Or. lt


