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7.12.2018 A8-0397/81 

Poprawka  81 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)  

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) W ocenach skutków prawodawstwa 

dotyczącego czystej energii szacuje się, że 

realizacja unijnych celów w dziedzinie 

energii na 2030 r. będzie wymagała 

dodatkowych inwestycji w wysokości 177 

mld EUR rocznie w okresie 2021–2030. 

Największe braki występują 

w inwestycjach w dekarbonizację 

budynków (efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła energii 

wykorzystywane na małą skalę), w sytuacji 

gdy kapitał powinien być kierowany 

w stronę projektów o wysoce 

rozproszonym charakterze. Jednym 

z celów podprogramu „Przejście na czystą 

energię” jest budowanie zdolności 

w zakresie tworzenia i agregacji projektów, 

a zatem również pomoc w absorbcji 

środków z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w celu 

stymulowania inwestycji w czystą energię 

z wykorzystaniem instrumentów 

finansowych przewidzianych w ramach 

Funduszu InvestEU. 

(9) W ocenach skutków prawodawstwa 

dotyczącego czystej energii szacuje się, że 

realizacja unijnych celów w dziedzinie 

energii na 2030 r. będzie wymagała 

dodatkowych inwestycji w wysokości 177 

mld EUR rocznie w okresie 2021–2030. 

Największe braki występują 

w inwestycjach w dekarbonizację 

budynków (efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła energii 

wykorzystywane na małą skalę), w sytuacji 

gdy kapitał powinien być kierowany 

w stronę projektów o wysoce 

rozproszonym charakterze. Jednym 

z celów podprogramu „Przejście na czystą 

energię” jest budowanie zdolności 

tworzenia i agregacji projektów, między 

innymi przez wspieranie społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej, a zatem również 

pomoc w absorpcji środków z europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

w celu stymulowania inwestycji w energię 

odnawialną i efektywność energetyczną, 
z wykorzystaniem instrumentów 

finansowych przewidzianych w ramach 

Funduszu InvestEU. 
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7.12.2018 A8-0397/82 

Poprawka  82 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Wspólna polityka rolna odgrywa 

decydującą rolę w związku z unijnymi 

celami w zakresie klimatu i różnorodności 

biologicznej. Pomimo wielokrotnych apeli 

ze strony Parlamentu Europejskiego i 

zainteresowanych stron, w tym platformy 

REFIT, Komisja Europejska nie 

przeprowadziła do tej pory oceny 

adekwatności WPR. Z drugiej strony w 

ocenie adekwatności dyrektywy ptasiej i 

dyrektywy siedliskowej zwrócono uwagę 

na niepokojący spadek liczebności 

gatunków i siedlisk związanych z 

rolnictwem oraz podkreślono potrzebę 

poprawy spójności WPR z odpowiednimi 

celami Unii w zakresie ochrony przyrody i 

różnorodności biologicznej. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/83 

Poprawka  83 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Niniejszy program, który jest 

odzwierciedleniem znaczenia, jakie ma 

przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 

z zobowiązaniami Unii do realizacji 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, przyczyni 

się do uwzględnienia działań w dziedzinie 

klimatu w innych politykach i do 

osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest 

przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu 

UE na cele związane z klimatem. Oczekuje 

się, że w ramach działań objętych 

programem 61 % ogólnej puli środków 

finansowych programu będzie 

przeznaczonych na osiąganie celów 

w zakresie klimatu. W trakcie 

przygotowania i realizacji programu 

zidentyfikowane zostaną odpowiednie 

działania, które zostaną poddane ponownej 

ocenie w ramach stosownych procedur 

oceny i przeglądu. 

(24) Niniejszy program, który jest 

odzwierciedleniem znaczenia, jakie ma 

przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 

z zobowiązaniami Unii do realizacji 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, przyczyni 

się do uwzględnienia działań w dziedzinie 

klimatu w innych politykach i do 

osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest 

przeznaczenie co najmniej 50 % 

wydatków z budżetu UE na cele związane 

z klimatem. Oczekuje się, że w ramach 

działań objętych programem co najmniej 

61 % ogólnej puli środków finansowych 

programu będzie przeznaczonych na 

osiąganie celów w zakresie klimatu. 

W trakcie przygotowania i realizacji 

programu zidentyfikowane zostaną 

odpowiednie działania, które zostaną 

poddane ponownej ocenie w ramach 

stosownych procedur oceny i przeglądu. 
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7.12.2018 A8-0397/84 

Poprawka  84 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pula środków finansowych na 

realizację programu na lata 2021–2027 

wynosi 5 450 000 000 EUR według cen 

bieżących. 

1. Pula środków finansowych na 

realizację programu na lata 2021–2027 

wynosi co najmniej 1 % łącznego budżetu 

Unii na ten okres, jednak nie mniej niż 

6 442 000 000 EUR w cenach z 2018 r. 

(7 272 000 000 EUR według cen 

bieżących). 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/85 

Poprawka  85 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Zapewnia się spójność i koordynację 

między programem a innymi programami 

unijnymi, między innymi poprzez 

włączanie do wszystkich programów 

unijnych istotnych unijnych celów 

dotyczących ochrony przyrody i 

różnorodności biologicznej. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/86 

Poprawka  86 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Co najmniej 81 % puli środków 

finansowych, o których mową w art. 5, 

przeznacza się na projekty wspierane za 

pośrednictwem dotacji lub w stosownych 

przypadkach instrumentów finansowych. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/87 

Poprawka  87 

Benedek Jávor 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dotacje operacyjne wspierają 

funkcjonowanie podmiotów non-profit, 

które uczestniczą w tworzeniu, wdrażaniu 

i egzekwowaniu polityki i przepisów Unii 

oraz które działają głównie w dziedzinie 

klimatu i środowiska, co obejmuje również 

przechodzenie na czystą energię. 

5. Dotacje operacyjne wspierają 

funkcjonowanie podmiotów non-profit, 

które uczestniczą w tworzeniu, wdrażaniu 

i egzekwowaniu polityki i przepisów Unii 

oraz które działają głównie w dziedzinie 

klimatu i środowiska, co obejmuje również 

przechodzenie na czystą energię. 

Niezależnie od art. 17 maksymalny 

poziom unijnego współfinansowania dla 

dotacji operacyjnych wynosi 70 % 

kwalifikowalnych kosztów. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/88 

Poprawka  88 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) projekty finansowane z programu 

są realizowane w taki sposób, aby nie 

utrudniać osiągania celów programu 

dotyczących środowiska, klimatu lub 

stosownych aspektów czystej energii oraz, 

w miarę możliwości, służą propagowaniu 

zielonych zamówień publicznych; 

a) projekty finansowane z programu 

podlegają kontroli pod kątem zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju i różnorodności 

biologicznej, tak aby nie utrudniać 

osiągania celów programu dotyczących 

środowiska, klimatu lub stosownych 

aspektów czystej energii oraz, o ile jest to 

możliwe, służą propagowaniu zielonych 

zamówień publicznych; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Poprawka  89 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – akapit 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) pierwszeństwo mają projekty, które 

przynoszą wspólne korzyści i sprzyjają 

synergii między podprogramami, o których 

mowa w art. 4; 

b) pierwszeństwo mają projekty, które 

przynoszą wspólne korzyści i sprzyjają 

synergii między podprogramami, o których 

mowa w art. 4; odnosi się to w 

szczególności do projektów działań w 

dziedzinie klimatu promujących 

rozwiązania oparte na zasobach przyrody; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Poprawka  90 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja regularnie monitoruje 

i składa sprawozdania na temat 

uwzględniania celów w zakresie klimatu 

i różnorodności biologicznej, w tym na 

temat kwot wydatków. Wkład niniejszego 

rozporządzenia w ogólnobudżetowy cel, 

którym jest przeznaczenie 25 % wydatków 

na realizację celów w zakresie klimatu, 

mierzony jest za pomocą unijnego systemu 

wskaźników klimatycznych. 

Wydatkowanie związane z różnorodnością 

biologiczną jest mierzone za pomocą 

specjalnego zestawu wskaźników. Te 

metody pomiaru stosuje się do ilościowego 

określenia środków na zobowiązania, które 

mają przyczynić się odpowiednio do 

realizacji celów dotyczących klimatu 

i różnorodności biologicznej 

w wieloletnich ramach finansowych na lata 

2021–2027 na odpowiednim poziomie 

dezagregacji. Wydatki przedstawiane są 

corocznie w budżetowym oświadczeniu 

dotyczącym programu. Wkład programu 

w realizację unijnych celów w zakresie 

klimatu i różnorodności biologicznej jest 

regularnie przedstawiany w ramach ocen 

i sprawozdania rocznego. 

4. Komisja regularnie monitoruje 

i składa sprawozdania na temat 

uwzględniania celów w zakresie klimatu 

i różnorodności biologicznej, w tym na 

temat kwot wydatków. Wkład niniejszego 

rozporządzenia w ogólnobudżetowy cel, 

którym jest przeznaczenie co najmniej 

50 % wydatków na realizację celów 

w zakresie klimatu, mierzony jest za 

pomocą unijnego systemu wskaźników 

klimatycznych. Wydatkowanie związane 

z różnorodnością biologiczną jest mierzone 

za pomocą specjalnego zestawu 

wskaźników. Te metody pomiaru, łączące 

podejście odgórne z oddolnym, stosuje się 

zarówno ex ante, jak i ex post do 

ilościowego określenia środków na 

zobowiązania, które mają przyczynić się 

odpowiednio do realizacji celów 

dotyczących klimatu i różnorodności 

biologicznej w wieloletnich ramach 

finansowych na lata 2021–2027 na 

odpowiednim poziomie dezagregacji. 

Wydatki przedstawiane są corocznie 

w budżetowym oświadczeniu dotyczącym 

programu. Wkład programu w realizację 

unijnych celów w zakresie klimatu 

i różnorodności biologicznej jest regularnie 

przedstawiany w ramach ocen 

i sprawozdania rocznego. 

Or. en 
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