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Poprawka 1
Nicola Caputo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest jednocześnie w pełni świadomy, że 
strategie polityczne i instrumenty 
finansowe należące do kompetencji naszej 
komisji nie są wielkie w porównaniu do 
innych instrumentów politycznych i 
finansowych w ramach działów 2 i 3 oraz 
nie poświęca im się aż tyle uwagi co innym 
programom i funduszom; zdecydowanie 
odrzuca zatem wszelkie dalsze cięcia 
funduszy na programy i pozycje 
budżetowe, gdyż ich skutki byłyby nie do 
zaakceptowania; wzywa szczególnie 
państwa członkowskie, aby postrzegały 
wdrażanie strategii politycznych, działań i 
projektów w dziedzinie ochrony 
środowiska i przyjaznych klimatowi jako 
okazję do wspierania wzrostu 
gospodarczego, a nie jako obciążenie;

2. jest jednocześnie w pełni świadomy, że 
strategie polityczne i instrumenty 
finansowe należące do kompetencji naszej 
komisji nie są wielkie w porównaniu do 
innych instrumentów politycznych i 
finansowych w ramach działów 2 i 3 oraz 
nie poświęca im się aż tyle uwagi co innym 
programom i funduszom; zdecydowanie 
odrzuca zatem wszelkie dalsze cięcia 
funduszy na programy i pozycje 
budżetowe, gdyż ich skutki byłyby nie do 
zaakceptowania; wzywa szczególnie 
państwa członkowskie, aby postrzegały 
wdrażanie strategii politycznych, działań i 
projektów w dziedzinie ochrony 
środowiska i przyjaznych klimatowi jako 
okazję do wspierania wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju, a nie jako obciążenie; podkreśla, 
że tworzenie zielonych miejsc pracy i 
wzrost gospodarczy MŚP w UE wynika w 
szczególności z wdrożenia przepisów w 
dziedzinie środowiska;

Or. it

Poprawka 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przyznaje, że istnieją duże ograniczenia 
budżetowe na szczeblu krajowym oraz że 
trwają starania na rzecz konsolidacji 
budżetowej; podkreśla jednak, że władze 

3. ubolewa, że istnieją duże ograniczenia 
budżetowe na szczeblu krajowym oraz że 
trwają odnośne starania na rzecz 
konsolidacji budżetowej, o które zwracała 
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budżetowe powinny – podejmując decyzję 
o projekcie budżetu na 2016 r. – mieć na 
uwadze znaczącą europejską wartość 
dodaną strategii politycznych i 
instrumentów finansowych podlegających 
kompetencjom naszej komisji;

się sama Unia; podkreśla, że władze 
budżetowe powinny – podejmując decyzję 
o projekcie budżetu na 2016 r. – mieć
odpowiednio na uwadze znaczącą 
europejską wartość dodaną strategii 
politycznych i instrumentów finansowych 
podlegających kompetencjom naszej 
komisji;

Or. it

Poprawka 3
Giovanni La Via

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża głębokie ubolewanie, że w 
odniesieniu do niektórych ważnych 
programów Rada zaproponowała cięcia 
budżetowe o charakterze horyzontalnym, 
w szczególności w odniesieniu do 
trzeciego programu dotyczącego działań 
Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020), 
linii dotyczących bezpieczeństwa żywności 
i paszy oraz zapobiegania katastrofom i 
gotowości na wypadek klęsk żywiołowych 
w Unii; w kontekście przystąpienia Unii 
do konwencji międzynarodowych (np. 
protokołu z Nagoi) odrzuca 
zaproponowane przez Radę zmniejszenie 
odnośnych linii budżetowych;

Or. en

Poprawka 4
Giovanni La Via

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że ogólnie poziom 
środków przydzielonych na linie 
budżetowe, które leżą w gestii tej komisji, 
musi być utrzymany na poziomie z 
2015 r.; dlatego domaga się pełnego 
przywrócenia wstępnych kwot wskazanych 
w projekcie budżetu w odniesieniu do 
wszystkich programów i instrumentów 
finansowania leżących w gestii tej 
komisji;

Or. en

Poprawka 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że program „Horyzont 
2020” przyczyni się do realizacji celów 
leżących w kompetencji naszej komisji 
dzięki projektom badawczym w dziedzinie 
klimatu, zdrowia i środowiska; potwierdza 
swe zaangażowanie na rzecz 
monitorowania zgodności projektów z 
odpowiednimi celami i postępów w ich 
realizacji;

4. przypomina, że program „Horyzont 
2020” przyczyni się do realizacji celów 
leżących w kompetencji naszej komisji 
dzięki projektom badawczym w dziedzinie 
klimatu, zdrowia i środowiska; potwierdza 
swe zaangażowanie na rzecz 
monitorowania zgodności projektów z 
odpowiednimi celami i postępów w ich 
realizacji; zdecydowanie krytykuje decyzję 
o dokonaniu cięć w tym programie w celu 
pokrycia gwarancji dla EFIS;

Or. it

Poprawka 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 5



PE565.022v01-00 6/12 AM\1069452PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że badania i innowacje w 
dziedzinie środowiska koncentrują się w 
programie „Horyzont 2020”: „Działania w 
dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna 
gospodarka zasobami i surowce”, którego 
celem jest doprowadzenie do tego, by 
gospodarka i społeczeństwo były 
zasobooszczędne oraz odporne na zmianę 
klimatu, ochrona i zrównoważona 
gospodarka zasobami naturalnymi i 
zarządzanie ekosystemami oraz 
zapewnienie zrównoważonych dostaw i 
zrównoważonego wykorzystywania 
surowców w celu zaspokojenia potrzeb 
rosnącej globalnej populacji w ramach 
ograniczeń wynikających z zasady 
zrównoważoności, jakie charakteryzują 
zasoby naturalne i ekosystemy;

5. podkreśla w związku z tym, że badania i 
innowacje w dziedzinie środowiska 
koncentrują się w programie „Horyzont 
2020”: „Działania w dziedzinie klimatu, 
środowisko, efektywna gospodarka 
zasobami i surowce” – jednej z linii 
budżetowych dotkniętych przez cięcia na 
rzecz EFIS; przypomina o celu tego 
działania, którym jest doprowadzenie do 
tego, by gospodarka i społeczeństwo były 
zasobooszczędne oraz odporne na zmianę 
klimatu, ochrona i zrównoważona 
gospodarka zasobami naturalnymi i 
zarządzanie ekosystemami oraz 
zapewnienie zrównoważonych dostaw i 
zrównoważonego wykorzystywania 
surowców w celu zaspokojenia potrzeb 
rosnącej globalnej populacji w ramach 
ograniczeń wynikających z zasady 
zrównoważoności, jakie charakteryzują 
zasoby naturalne i ekosystemy;

Or. it

Poprawka 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że projekt budżetu UE na 
2016 r. opiewa na wynosi 153,5 mld EUR 
w środkach na zobowiązania (w tym 
przeprogramowana z 2014 r. kwota 
4,5 mld EUR) i 143,5 mld EUR 
w środkach na płatności; wskazuje, że, 
pomijając skutki przeprogramowania w 
2015 i 2016 r., stanowi to wzrost o +2,4 % 
w zobowiązaniach i +1,6 % 
w płatnościach w porównaniu z budżetem 
na 2015 r.; podkreśla, że ten ogólnie 
umiarkowany wzrost, zgodny z tempem 

6. zauważa, że projekt budżetu UE na 
2016 r. opiewa na 153,5 mld EUR 
w środkach na zobowiązania (w tym 
przeprogramowana z 2014 r. kwota 
4,5 mld EUR) i 143,5 mld EUR 
w środkach na płatności; podkreśla, że w 
ten sposób powiększa się w dalszym 
stopniu różnicę między zobowiązaniami a 
płatnościami, utrudniając konkretne i 
szybkie rozwiązanie problemu braku i 
opóźnienia płatności, który utrzymuje się 
już od kilku lat;
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określonym w WRF i uwzględniający 
inflację, nie stanowi praktycznie wzrostu 
w ujęciu realnym, przez co skuteczność 
i wydajność wydatkowania zyskuje na 
znaczeniu;

Or. it

Poprawka 8
Giovanni La Via

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Radę do powstrzymania się od 
jakichkolwiek cięć w strategiach 
politycznych i instrumentach finansowych 
podlegających kompetencjom naszej 
komisji;

skreślony

Or. en

Poprawka 9
Nicola Caputo

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla, że inwestycje w badania 
naukowe i innowacje w kilku dziedzinach, 
które podlegają kompetencjom naszej 
komisji, mają kapitalne znaczenie, oraz 
podkreśla, że budżet na 2016 r. musi 
odpowiednio odzwierciedlać fakt, że takie 
inwestycje są priorytetowe;

12. podkreśla, że inwestycje w badania 
naukowe i innowacje w kilku dziedzinach, 
które podlegają kompetencjom naszej 
komisji, mają kapitalne znaczenie, oraz 
podkreśla, że budżet na 2016 r. musi 
odpowiednio odzwierciedlać fakt, że takie 
inwestycje są priorytetowe; przypomina, że 
zrównoważony wzrost i zdolności 
innowacyjne europejskich MŚP stanowią 
główną przewagę konkurencyjną Unii na 
zglobalizowanych rynkach;

Or. it
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Poprawka 10
Valentinas Mazuronis

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. przypomina zwłaszcza o bardzo 
pokaźnej unijnej wartości dodanej badań w 
dziedzinie medycyny (np. badania nad 
lekami stosowanymi u dzieci i lekami 
sierocymi), a także w zwalczaniu 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia; w 
tym kontekście głęboko ubolewa, że 
program zdrowia publicznego, którego 
całkowita kwota środków na zobowiązania 
wynosi tylko 62,2 mln EUR – co z kolei 
stanowi, tak jak w latach ubiegłych, tylko 
0,04% środków na zobowiązania w PB 
2016 – nie odzwierciedla w pełni 
znaczenia zdrowia jako wartości samej w 
sobie i jako warunku wstępnego wspierania 
wzrostu;

13. przypomina zwłaszcza o bardzo 
pokaźnej unijnej wartości dodanej badań w 
dziedzinie medycyny (np. badania nad 
lekami stosowanymi u dzieci i lekami 
sierocymi), a także w zwalczaniu 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, 
takich jak ebola; apeluje o to, by 
finansowanie nowych projektów 
badawczych UE i diagnostyki nad 
szczepionką przeciwko eboli nie ucierpiało 
ze względu na cięcia budżetowe w 
programie „Horyzont 2020”; w tym 
kontekście głęboko ubolewa, że program 
zdrowia publicznego, którego całkowita 
kwota środków na zobowiązania wynosi 
tylko 62,2 mln EUR – co z kolei stanowi, 
tak jak w latach ubiegłych, tylko 0,04% 
środków na zobowiązania w PB 2016 – nie 
odzwierciedla w pełni znaczenia zdrowia 
jako wartości samej w sobie i jako 
warunku wstępnego wspierania wzrostu; 
apeluje do Rady o ponowne przemyślenie 
dalszych cięć budżetowych, które 
zastosowała w odniesieniu do tego 
programu;

Or. en

Poprawka 11
Valentinas Mazuronis

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. podkreśla, że Unia ma najwyższe 
standardy bezpieczeństwa żywności na 
świecie; w tym kontekście ubolewa także, 

14. podkreśla, że Unia ma najwyższe 
standardy bezpieczeństwa żywności na 
świecie; podkreśla znaczenie promowania 
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że program „Żywność i pasze”, którego 
całkowita kwota środków na zobowiązania 
wynosi tylko 264,1 mln EUR – co stanowi 
jedynie 0,17% w środkach na 
zobowiązania w PB 2016 – nie 
odzwierciedla w pełni wagi kwestii 
bezpieczeństwa żywności i paszy w Unii;

zdrowej i bezpiecznej żywności jako 
sposobu na zapobieganie zbędnym 
wydatkom w opiece zdrowotnej i 
wspieranie państw członkowskich w celu 
poprawy długoterminowej stabilności ich 
systemów opieki zdrowotnej; w tym 
kontekście ubolewa także, że program 
„Żywność i pasze”, którego całkowita 
kwota środków na zobowiązania wynosi 
tylko 264,1 mln EUR – co stanowi jedynie 
0,17% w środkach na zobowiązania w PB 
2016 oraz zaproponowane przez Radę 
dalsze cięcia – nie odzwierciedlają w pełni 
wagi kwestii bezpieczeństwa żywności i 
paszy w Unii;

Or. en

Poprawka 12
Tibor Szanyi

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. wzywa Komisję do zagwarantowania 
wysokich norm bezpieczeństwa żywności 
w ramach dwustronnych umów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 13
Giovanni La Via

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. przypomina, że unijny mechanizm 
ochrony ludności to kamień węgielny 
unijnej zasady solidarności; przypomina, 
że największą odpowiedzialność za 

15. przypomina, że unijny mechanizm 
ochrony ludności to kamień węgielny 
unijnej zasady solidarności; przypomina, że 
największą odpowiedzialność za ochronę 
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ochronę ludności, a także środowiska i 
mienia, w tym dziedzictwa kulturowego, 
ponoszą państwa członkowskie; 
podkreśla, że Unia odgrywa tu rolę „siły 
pomocniczej”, która wspiera, koordynuje 
lub uzupełnia działania państw 
członkowskich polegające na 
zapobieganiu katastrofom, 
przygotowywaniu się do nich i 
reagowaniu na nie; z zadowoleniem 
przyjmuje nieznaczny wzrost środków na 
zobowiązania w tym programie;

ludności, a także środowiska i mienia, w tym 
dziedzictwa kulturowego, ponoszą państwa 
członkowskie; podkreśla, że Unia odgrywa 
tu rolę „siły pomocniczej”, która wspiera, 
koordynuje lub uzupełnia działania państw 
członkowskich polegające na zapobieganiu 
katastrofom, przygotowywaniu się do nich i 
reagowaniu na nie; z zadowoleniem 
przyjmuje nieznaczny wzrost środków na 
zobowiązania w tym programie 
zaproponowany przez Komisję, lecz głęboko 
ubolewa z powodu wniosku Rady 
dotyczącego zmniejszenia środków w tej 
linii budżetowej;

Or. en

Poprawka 14
Tibor Szanyi

Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiednich kontroli 
środowiskowych w celu zmniejszenia 
ryzyka klęsk ekologicznych;

Or. en

Poprawka 15
Giovanni La Via

Projekt opinii
Ustęp 22

Projekt opinii Poprawka

22. wzywa Komisję do stworzenia 
procedury dalszego postępowania, aby na 
bieżąco informować Parlament o postępach 
i stopniu zaawansowania projektów 
pilotażowych i działań przygotowawczych.

22. odnotowuje wynik dokonanej przez 
Komisję wstępnej oceny możliwości 
realizacji projektów pilotażowych 
zaproponowanych przez członków komisji 
ENVI, które odzwierciedlają ogólne 
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priorytety komisji ENVI w dziedzinie 
środowiska i zdrowia; wzywa Komisję do 
stworzenia procedury dalszego 
postępowania, aby na bieżąco informować 
Parlament o postępach i stopniu 
zaawansowania projektów pilotażowych i 
działań przygotowawczych.

Or. en

Poprawka 16
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

22a. podkreśla, że kryzys gospodarczy i 
finansowy oraz ostre środki 
oszczędnościowe wprowadzone przez 
państwa członkowskie doprowadziły do 
zmniejszenia poziomu środków 
finansowych przeznaczonych na zdrowie 
publiczne w wyniku cięć budżetowych i 
niższych wpływów podatkowych;
podkreśla, że nierówności zdrowotne w 
UE stanowią znaczne obciążenie dla 
państw członkowskich i dla 
obowiązujących w tych państwach 
systemów opieki zdrowotnej; z tego 
względu domaga się finansowania 
skoordynowanych publicznych działań w 
zakresie zapobiegania w celu poprawy 
sytuacji w tym obszarze;

Or. de

Poprawka 17
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 22 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

22b. podkreśla, że w odniesieniu do naszej 
produkcji żywności niezbędne jest 
zrównoważone pod względem 
ekologicznym rolnictwo, z rozwagą 
korzystające z zasobów naturalnych;
apeluje o rozszerzenie wspierania metod 
przyjaznych dla środowiska naturalnego i 
zwierząt;

Or. de


