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16.10.2013 A7-0166/184 

Poprawka  184 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety”  
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Program opiera się na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci”, zasadzie 
ostroŜności, działaniu zapobiegawczym i 
zasadzie usuwania szkód u źródła. 

2. Program opiera się na zasadzie 
ostroŜności, działaniu zapobiegawczym i 
zasadzie usuwania szkód u źródła, 
stawiając zawsze ochronę środowiska i 

zasady demokracji gospodarczej przed 

prawami rynku. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/185 

Poprawka  185 

João Ferreira, Jacky Hénin 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik 1 – punkt 31 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze 
strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiąŜącego 
porozumienia, a takŜe przedstawić 
państwom członkowskim i branŜy jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. W 
związku z tym UE musi rozwaŜyć warianty 
strategiczne dotyczące osiągnięcia redukcji 
zgodnie z Planem działania prowadzącym 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną po 2020 r. Plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz biała 
księga w sprawie transportu muszą być 
wspierane przez solidne ramy polityczne. 
Ponadto państwa członkowskie muszą 
opracować i zrealizować strategie 
długoterminowego niskoemisyjnego i 
opłacalnego rozwoju, których celem jest 
realizacja załoŜenia UE w sprawie 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80% do 95% do połowy bieŜącego 
stulecia w porównaniu z rokiem 1990 w 
ramach globalnych działań zmierzających 

31. Wszystkie sektory gospodarki będą 
musiały uczestniczyć w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
mieć swój wkład w globalne działania. UE 
musi ustalić kolejne kroki związane ze 
strategiami dotyczącymi klimatu oraz 
energii po 2020 r. w celu przygotowania 
się do negocjacji międzynarodowych w 
sprawie nowego prawnie wiąŜącego 
porozumienia, a takŜe przedstawić 
państwom członkowskim i branŜy jasne 
ramy określające niezbędny charakter 
inwestycji średnioterminowych. W 
związku z tym UE musi rozwaŜyć warianty 
strategiczne dotyczące osiągnięcia redukcji 
zgodnie z Planem działania prowadzącym 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną po 2020 r. Plan działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 oraz biała 
księga w sprawie transportu muszą być 
wspierane przez solidne ramy polityczne. 
Ponadto państwa członkowskie muszą 
opracować i zrealizować strategie 
długoterminowego niskoemisyjnego i 
opłacalnego rozwoju, których celem jest 
realizacja załoŜenia UE w sprawie 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80% do 95% do połowy bieŜącego 
stulecia w porównaniu z rokiem 1990 w 
ramach globalnych działań zmierzających 
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do ograniczenia średniego wzrostu 
temperatury do mniej niŜ 2°C. Unijny 

system handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych pozostaje głównym 

filarem unijnej polityki przeciwdziałania 

zmianie klimatu po 2020 r. 

do ograniczenia średniego wzrostu 
temperatury do mniej niŜ 2°C. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/186 

Poprawka  186 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik 1 – punkt 37 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

37. Istnieje takŜe znaczny potencjał dla 

poprawy gospodarki odpadami w UE aby 
zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów, 
otwarcie nowych rynków, tworzenie 
nowych miejsc pracy oraz ograniczenie 
zaleŜności od przywozu surowców, 
zapewniając jednocześnie mniejsze 
oddziaływanie na środowisko54. Co roku w 
UE produkuje się 2,7 mld ton odpadów, z 
czego 98 mln ton to odpady niebezpieczne. 
Średnio jedynie 40% odpadów stałych 
poddaje się ponownemu wykorzystaniu lub 
recyklingowi. Pozostała część odpadów 
trafia na składowiska lub poddawana jest 
spalaniu. W niektórych państwach 
członkowskich ponad 70% odpadów 
poddaje się recyklingowi, co pokazuje jak 
odpady moŜna wykorzystywać jako jedne z 

podstawowych zasobów UE. Jednocześnie 
wiele państw członkowskich przekazuje na 
składowiska ponad 75% produkowanych 
odpadów komunalnych. 

37. NaleŜy dąŜyć do pełnego rozwoju i 

usprawnienia publicznej gospodarki 
odpadami w UE, aby zapewnić lepsze 
wykorzystanie zasobów, tworzenie nowych 
miejsc pracy raz ograniczenie zaleŜności 
od przywozu surowców, zapewniając 
jednocześnie mniejsze oddziaływanie na 
środowisko. Co roku w UE produkuje się 
2,7 mld ton odpadów, z czego 98 mln ton 
to odpady niebezpieczne. Średnio jedynie 
40% odpadów stałych poddaje się 
ponownemu wykorzystaniu lub 
recyklingowi. Pozostała część odpadów 
trafia na składowiska lub poddawana jest 
spalaniu. W niektórych państwach 
członkowskich ponad 70% odpadów 
poddaje się recyklingowi, co pokazuje jak 
odpady moŜna wykorzystywać jako wtórne 

źródła zasobów UE, zastępując lub 

uzupełniając pierwotne wydobycie. 
Jednocześnie wiele państw członkowskich 
przekazuje na składowiska ponad 75% 
produkowanych odpadów komunalnych. 

__________________ __________________ 
54 Na przykład pełne wdroŜenie unijnych 
przepisów dotyczących odpadów 
pozwoliłoby na oszczędność 72 mld EUR 
rocznie, zwiększyłoby roczne obroty w 
sektorze gospodarowania odpadami w UE i 

54 Na przykład pełne wdroŜenie unijnych 
przepisów dotyczących odpadów 
pozwoliłoby na oszczędność 72 mld EUR 
rocznie, zwiększyłoby roczne obroty w 
sektorze gospodarowania odpadami w UE i 
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recyclingu o 42 mld EUR oraz 
umoŜliwiłoby stworzenie ponad 400 000 
miejsc pracy do roku 2020. 

recyclingu o 42 mld EUR oraz 
umoŜliwiłoby stworzenie ponad 400 000 
miejsc pracy do roku 2020. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/187 

Poprawka  187 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik 1 – punkt 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 
róŜne typy odpadów55. 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 najwyŜszej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania powaŜnych 
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 

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 
róŜne 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 najwyŜszej jakości 
oraz tworzenia rynków dla surowców 
wtórnych. Odpady niebezpieczne będą 
wymagać zagospodarowania w celu 
zminimalizowania powaŜnych 
negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i 
środowiska, jak uzgodniono na konferencji 
Rio+20. Aby osiągnąć te cele konieczne 
jest bardziej systematyczne stosowanie 
zachęt prawnych i gospodarczych oraz 

innych środków nagradzających 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
recykling i ponowne wykorzystanie 
materiałów w całej UE. Istniejące cele w 
zakresie prewencji, powtórnego 
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usunięte, a istniejące cele w zakresie 
prewencji, powtórnego wykorzystania, 
recyklingu i odzyskiwania oraz 
odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby moŜliwe było 
podąŜanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru. 

wykorzystania, recyklingu i odzyskiwania 
oraz odchodzenia od składowania odpadów 
wymagają przeglądu, aby moŜliwe było 
podąŜanie w kierunku „obiegowej” 
gospodarki, z coraz większym 
wykorzystaniem zasobów i 
pozostałościami z odpadów niemal 
równymi zeru. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/188 

Poprawka  188 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Alda Sousa, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik 1 – punkt 39 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

39. Efektywność wykorzystania zasobów 
w sektorze wodnym równieŜ będzie 
stanowić zagadnienie priorytetowe 
zmierzające do zapewnienia dobrego stanu 
wód. Mimo iŜ zagadnienie susz i 
ograniczonych zasobów wodnych dotyczy 
coraz większej liczby obszarów Europy, 
szacuje się, iŜ 20-40% zasobów wodnych 
Europy nadal się marnuje, na przykład 
poprzez wycieki w systemie dystrybucji 
wody. Dostępne systemy modelowania 
pokazują, iŜ nadal pozostaje szerokie pole 
do poprawy efektywności korzystania z 
zasobów wodnych w UE. Co więcej, 
zwiększanie zapotrzebowania oraz wpływu 
zmiany klimatu powinny takŜe zwiększyć 
znacznie presję wywieraną na europejskie 
zasoby wodne. Wobec powyŜszego, Unia 
Europejska oraz państwa członkowskie 
powinny podjąć działania zmierzające do 
zapewnienia, ze pobór wody spełnia limity 
dostępnych odnawialnych zasobów wody 
do roku 2020, w tym poprzez poprawę 
efektywności korzystania z wody poprzez 
korzystanie z mechanizmów rynkowych 
takich jak regulacja cen wody 
odzwierciedlająca faktyczną wartość wody. 
Postęp ułatwiony będzie poprzez większą 
demonstrację i stopniowe wprowadzanie 
innowacyjnych technologii, systemów i 

39. Efektywność wykorzystania zasobów 
w sektorze wodnym równieŜ będzie 
stanowić zagadnienie priorytetowe 
zmierzające do zapewnienia dobrego stanu 
wód. Mimo iŜ zagadnienie susz i 
ograniczonych zasobów wodnych dotyczy 
coraz większej liczby obszarów Europy, 
szacuje się, iŜ 20-40% zasobów wodnych 
Europy nadal się marnuje, na przykład 
poprzez wycieki w systemie dystrybucji 
wody. Dostępne systemy modelowania 
pokazują, iŜ nadal pozostaje szerokie pole 
do poprawy efektywności korzystania z 
zasobów wodnych w UE, w szczególności 

poprzez zachowanie prawa własności do 

tego zasobu jako dobra publicznego w 

zakresie jego pozyskiwania i zarządzania 

nim. Co więcej, zwiększanie 
zapotrzebowania oraz wpływu zmiany 
klimatu powinny takŜe zwiększyć znacznie 
presję wywieraną na europejskie zasoby 
wodne. Wobec powyŜszego, Unia 
Europejska oraz państwa członkowskie 
powinny podjąć działania zmierzające do 
zapewnienia, ze pobór wody spełnia limity 
dostępnych odnawialnych zasobów wody 
do roku 2020, w tym poprzez poprawę 
efektywności korzystania z wody poprzez 
korzystanie z mechanizmów rynkowych 
takich jak regulacja cen wody 
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modeli biznesowych bazujących na 
strategicznym planie wdraŜania 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
w zakresie wody. 

odzwierciedlająca faktyczną wartość wody. 
Postęp ułatwiony będzie poprzez 
demonstrację i wprowadzanie technologii, 
systemów i modeli zarządzania bazujących 
na strategicznym planie wdraŜania 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego.  

  

  

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/189 

Poprawka  189 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – punkt 41 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ca) Oddziaływanie sektora 

Ŝywnościowego, budowlanego i transportu 

na środowisko zmniejsza się wraz z 

redukcją kosztów ponoszonych przez 

ludność dzięki działaniom w zakresie 

planowania przestrzennego, wysokiej 

jakości usługom transportu publicznego 

po niskich kosztach, redukcji udziału 

transportu w cyklu Ŝycia produktów oraz 

dzięki zachętom prawnym i 

ekonomicznym promującym lokalną 

produkcję Ŝywności oraz dzięki zbliŜeniu 

miejsca zamieszkania do miejsca pracy. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/190 

Poprawka  190 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – punkt 41 – akapit drugi – litera f 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie celów na 

poziomie zlewni rzek oraz z 

wykorzystaniem mechanizmów 

rynkowych, takich jak regulowanie cen 

wody. 

(f) poprawy efektywności korzystania z 
wody poprzez wyznaczenie i kontrolę 
celów zawartych w planach 

gospodarowania zlewniami rzek, dzięki 

lepszemu zarządzaniu publicznemu 

zasobami wody, zwiększeniu liczby miejsc 

pracy wymagających wysokich 

kwalifikacji i zapewnieniu odpowiednim 

słuŜbom wystarczającego budŜetu i 

potencjału inwestycyjnego. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/191 

Poprawka  191 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik 1– punkt 49 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 49a. zwraca uwagę na skutki deregulacji i 

liberalizacji handlu międzynarodowego, 

które spowodowały wzrost zuŜycia energii 

i przepływu towarów na skalę globalną, co 

powoduje zwiększenie koncentracji gazów 

cieplarnianych w atmosferze; uwaŜa, Ŝe 

ochrona i promowanie lokalnej produkcji 

i zuŜycia energii dzięki krótszym 

łańcuchom dostaw sprzyja 

komplementarności w handlu 

międzynarodowym, a nie rywalizacji 

między produktami, producentami 

i krajami; 

Or. pt 
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Poprawka  192 

João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik 1 – punkt 52 – akapit pierwszy – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(c) korzyści z wysokich standardów w 
odniesieniu do bezpiecznej wody pitnej i 
wody w kąpieliskach dla obywateli całej 
UE; 

(c) korzyści z wysokich standardów w 
odniesieniu do bezpiecznej wody pitnej i 
wody w kąpieliskach dla wszystkich 

obywateli całej UE zgodnie z rezolucją 

64/292, w której uznano powszechne 

prawo do dostaw i oczyszczania wody; 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 
16.10.2013 A7-0166/193 

Poprawka  193 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik 1 – punkt 52 – akapit pierwszy – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(c) zwiększenia wysiłków celem 
wdroŜenia dyrektywy w sprawie wody 

pitnej, zwłaszcza w odniesieniu do 

niewielkich dostawców wody pitnej, oraz 
dyrektywy w sprawie wody w 
kąpieliskach; 

(c) zagwarantowania niezbędnych 

środków dla zapewnienia powszechnych 

dostaw i oczyszczania wody oraz 
zwiększenia wysiłków celem realizacji 

planów odzyskiwania, monitorowania i 

kontroli pochodzenia wody pitnej i 
wdroŜenia dyrektywy w sprawie wody w 
kąpieliskach; 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 
16.10.2013 A7-0166/194 

Poprawka  194 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik 1 – punkt 73 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

73. Przyciąganie inwestycji w niektórych 

obszarach jest obecnie trudne z powodu 

braku sygnałów cenowych z rynku lub 

poniewaŜ sygnały te są zniekształcone na 

skutek nieuwzględnienia w odpowiedni 

sposób kosztów dla środowiska lub 

dotowania działalności szkodliwej dla 

środowiska ze środków publicznych. 

73. Realizacja polityki w zakresie 

środowiska wymaga środków publicznych 

i zwiększenia liczby miejsc pracy 

oferujących odpowiednie kariery 

zawodowe w krajowej, regionalnej i 

lokalnej administracji publicznej, co w 

chwili obecnej uniemoŜliwiają 

„oszczędnościowe” strategie polityczne i 

ograniczanie wydatków publicznych 

narzucone niektórym państwom 

członkowskim; UE będzie musiała 

dokonać przeglądu tych strategii 

politycznych, aby umoŜliwić realizację 

celów związanych ze środowiskiem. 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 
16.10.2013 A7-0166/195 

Poprawka  195 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik 1 – punkt 74 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby zapewnić adekwatne postępowanie w 

kwestiach zewnętrznych efektów 

środowiskowych i wysyłania do sektora 

prywatnego odpowiednich sygnałów 

rynkowych, przy naleŜytym uwzględnieniu 

wszelkich niekorzystnych skutków 

społecznych. Będzie to obejmować 

bardziej systematyczne stosowanie zasady 

„zanieczyszczający płaci” poprzez 

wycofywanie szkodliwych dla środowiska 

dotacji i przesuwanie opodatkowania z 

pracy na zanieczyszczenie. W miarę 
rosnących niedoborów zasobów 
naturalnych renta ekonomiczna i zyski 

związane z ich posiadaniem lub 

wyłącznym uŜytkowaniem mogą 

wzrosnąć. Interwencje publiczne mające 

na celu dopilnowanie, aby te renty 

ekonomiczne nie były zbyt duŜe oraz aby 

uwzględniane były zewnętrzne efekty 

środowiskowe będą prowadzić do bardziej 

efektywnego wykorzystania tych zasobów i 

przyczynią się do uniknięcia zakłóceń 

rynkowych, jak równieŜ przyniosą 

dochody publiczne. Priorytety w zakresie 
środowiska i klimatu będą realizowane w 
ramach europejskiego semestru tam, gdzie 

odnoszą się do perspektyw 

74. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały stworzyć odpowiednie warunki, 
aby wynieść statut środowiska 

naturalnego i wspólnoty ponad prywatne 

gromadzenie kapitału jako gwarancję 

równości i sprawiedliwości społecznej, 

kładąc zasady demokracji gospodarczej 

ponad prawa rynku, a takŜe będą musiały 

stworzyć warunki dla zapewnienia 

adekwatnego postępowania w kwestiach 

zewnętrznych efektów środowiskowych i 

wysyłania do sektora prywatnego 

odpowiednich sygnałów uregulowanego 

rynku, przy naleŜytym uwzględnieniu 

wszelkich niekorzystnych skutków 

społecznych. W miarę rosnących 
niedoborów zasobów naturalnych coraz 

waŜniejsze staje się, aby ich posiadanie 
leŜało w gestii publicznej lub by stopniowo 

stawało się publiczne dla zapewnienia 
powszechnego i przyjaznego dla 

środowiska dostępu do zasobów, co 

charakteryzuje usługi publiczne wysokiej 

jakości. Interwencje publiczne zapobiegną 

sytuacji, w której renty z tych usług byłyby 

zbyt duŜe, zapewniając jednak efektywne i 

dostępne dla wszystkich wykorzystanie 

omawianych zasobów. Priorytety w 
zakresie środowiska i klimatu będą 
realizowane w ramach niezbędnego 
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zrównowaŜonego wzrostu gospodarczego 
poszczególnych państw członkowskich, do 
których skierowane są indywidualne dla 
danego państwa zalecenia. NaleŜy szerzej 
wykorzystywać na szczeblu unijnym i 
krajowym inne instrumenty rynkowe, takie 

jak płatności za usługi ekosystemowe, aby 
stworzyć zachęty dla zaangaŜowania 
sektora prywatnego i zrównowaŜonego 
zarządzania kapitałem naturalnym. 

zrównowaŜonego wzrostu gospodarczego 
poszczególnych państw członkowskich, do 
których skierowane są indywidualne dla 
danego państwa zalecenia. NaleŜy szerzej 
wykorzystywać na szczeblu unijnym i 
krajowym inne instrumenty regulacji 

rynku, aby stworzyć zachęty dla 
zaangaŜowania sektora publicznego i dla 
zrównowaŜonego zarządzania zasobami 

naturalnymi. 
 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/196 

Poprawka  196 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik 1 – punkt 75 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

75. Sektor prywatny naleŜy równieŜ 
zachęcać do korzystania z szans 
oferowanych przez nowe ramy finansowe 
UE w celu zwiększenia jego 
zaangaŜowania w osiąganie celów w 
zakresie ochrony środowiska i klimatu, w 
szczególności w związku z działaniami 
ekoinnowacyjnymi i przyjmowaniem 
nowych technologii; szczególną uwagę 
naleŜy przy tym zwrócić na MŚP. 
Inicjatywy publiczno-prywatne na rzecz 

ekoinnowacji naleŜy wspierać w ramach 

europejskiego partnerstwa 

innowacyjnego, takiego jak partnerstwo 

innowacyjne w zakresie wody
66

. Poprzez 

nowe ramy dla innowacyjnych 

instrumentów finansowania dostęp do 

inwestycji pienięŜnych w dziedzinie 

środowiska – w szczególności 

róŜnorodności biologicznej i zmiany 

klimatu – dla sektora prywatnego 

powinien być łatwiejszy. Europejskie 
przedsiębiorstwa naleŜy ponadto zachęcać 
do ujawniania informacji o ochronie 
środowiska jako części sprawozdań 
finansowych wykraczającej poza zakres 
wymagany przez istniejące prawodawstwo 
UE. 

75. Sektor prywatny naleŜy równieŜ 
zachęcać do korzystania z szans 
oferowanych przez nowe ramy finansowe 
UE w celu zwiększenia jego 
zaangaŜowania w osiąganie celów w 
zakresie ochrony środowiska i klimatu, w 
szczególności w związku z działaniami 
ekoinnowacyjnymi i przyjmowaniem 
nowych technologii; szczególną uwagę 
naleŜy przy tym zwrócić na MŚP. 
Europejskie przedsiębiorstwa naleŜy 
ponadto zachęcać do ujawniania informacji 
o ochronie środowiska jako części 
sprawozdań finansowych wykraczającej 
poza zakres wymagany przez istniejące 
prawodawstwo UE. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/197 

Poprawka  197 

João Ferreira, Jacky Hénin 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze Ŝyć w granicach 
naszej planety” 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik 1 – punkt 82 – akapit pierwszy – 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 takŜe rozwijania rynków na 

towary i usługi związane z przemysłem 

ekologicznym przy naleŜytym 

uwzględnieniu wszelkich niepoŜądanych 

skutków społecznych, 

skreślona 

Or. pt 

 
 


