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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład, który w istocie 
jest planem UE mającym sprawić, że nasza gospodarka stanie się zrównoważona, 
a jednocześnie ma doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. W jego 
ramach opublikowano już szereg strategii, w tym strategię „Od pola do stołu” i unijną strategię 
na rzecz bioróżnorodności, a kolejne mają się pojawić. Planowanych lub prowadzonych jest 
również szereg inicjatyw i przeglądów ustawodawczych, które mają pomóc w osiągnięciu 
celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. 

Europejski Zielony Ład stanowi zmianę paradygmatu kształtowania polityki, ponieważ ma 
powiązać wszystkie działania Unii z dążeniem do neutralności klimatycznej i zrównoważonego 
rozwoju, a jednocześnie przekształcić naszą gospodarkę linearną w gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. Jedną z konsekwencji tego nowego kontekstu jest odmienny charakter 8. unijnego 
programu działań w zakresie środowiska (8. EAP) w porównaniu z poprzednim, który zawierał 
listy celów i działań. Zamiast tego 8. EAP zapewni odpowiedzialność i będzie głównym 
narzędziem monitorowania Europejskiego Zielonego Ładu, jak również celów 
zrównoważonego rozwoju. Będzie to również kluczowy instrument współdecyzji 
i długoterminowe narzędzie planowania polityki w dziedzinie środowiska i klimatu do 2030 r., 
z wizją na 2050 r., którą jest „dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”.

Aby rozwiązać problem degradacji środowiska i osiągnąć długoterminowy cel UE, jakim jest 
życie z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety, 8. EAP powinien obejmować zobowiązanie 
do przejścia w kierunku zrównoważonej gospodarki dobrobytu, której podstawą będą cele 
zrównoważonego rozwoju na 2030 r. W gospodarce dobrobytu zakłada się, że interes publiczny 
powinien decydować o ekonomii, a nie odwrotnie. Priorytetowo traktuje się w niej to, co 
naprawdę ma znaczenie: dobrostan wszystkich obywateli, łączenie dobrobytu z postępem 
społecznym przy uwzględnieniu ograniczeń planety, ochronę zasobów planety dla przyszłych 
pokoleń i innych gatunków. Przejście na gospodarkę dobrobytu wymaga podejścia opartego na 
zarządzaniu, które w centrum polityki i procesu decyzyjnego stawia ludzi i ich dobrostan.

Tematyczne cele priorytetowe ustanowione przez Komisję muszą być konkretne, mierzalne 
i dostosowane do zobowiązań podjętych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, lecz nie 
mogą być nimi ograniczone. Powinny w razie potrzeby stanowić drogę do stopniowego 
intensyfikowania działań i środków UE w zakresie środowiska. W tych celach priorytetowych 
należy również uwzględnić szczególny wkład ze strony konkretnych obszarów polityki, takich 
jak: odbudowa zasobów przyrodniczych, handel, rolnictwo, gleba, zarządzanie rybołówstwem, 
gospodarka leśna i gospodarka o obiegu zamkniętym. Wymaga to wykazania, że wszystkie 
istniejące przepisy i nowe inicjatywy są zgodne z celami priorytetowymi 8. EAP, zasadą 
ostrożności i zasadą „zanieczyszczający płaci”, aktywnie przyczyniają się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju i uwzględniają koszty bezczynności. W procesie lepszego 
stanowienia prawa potrzebna jest zasada „zrównoważony rozwój przede wszystkim”.

EAP musi zapewniać, aby monitorowanie transformacji systemowej było priorytetem, oraz 
obejmować obowiązek identyfikacji blokad systemowych, które hamują postęp w realizacji 
Europejskiego Zielonego Ładu, i reagowania na nie, a także obowiązek określania rozwiązań 
i włączania ich do polityki. W przypadku polityki rolnej wiąże się to w szczególności z celem 
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polegającym na przejściu na całościowe podejście do systemu żywnościowego. 
Niewystarczające postępy lub monitorowanie powinny prowadzić do opracowania nowych 
przepisów lub reformy istniejących, a także do stworzenia zachęt i kar finansowych w oparciu 
o zasadę „zanieczyszczający płaci”. Niewystarczające postępy lub regresja powinny również 
prowadzić do zmian w zarządzaniu, aby gwarantować spójność i realizację polityki. 

Unijna polityka w zakresie środowiska musi opierać się na nauce. Kluczowe znaczenie ma 
zatem inwestowanie w budowę bazy wiedzy naukowej na temat ograniczeń planety, jak 
również w określanie i mierzenie skutków informacji zwrotnych, punktów krytycznych, 
niespójności polityki i skutków blokad. Bez tego twierdzenia, że w polityce uwzględnia się 
ograniczenia planety, pozostaną bezpodstawne. W ramach przeglądu śródokresowego należy 
ocenić postępy w osiąganiu celów priorytetowych, a także włączyć dalszą wiedzę w tej 
dziedzinie do ram monitorowania programu, co będzie stanowić wkład w opracowanie 
Zielonego Ładu II. 

Skuteczne osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu jest przedmiotem 
zainteresowania wszystkich instytucji UE, w związku z czym wszystkie te instytucje powinny 
uczestniczyć w zarządzaniu 8. EAP oraz regularnie omawiać postępy i przeszkody w jego 
wdrażaniu, a w razie potrzeby wspólnie określać dodatkowe środki. Zgodnie ze swoją nazwą 
ten program działań nie może być jedynie mechanizmem monitorowania dostarczającym 
informacji, lecz raczej narzędziem prognostycznym, które służy również określaniu 
rozwiązań i prowadzi do zmian.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W przeprowadzonej przez Komisję 
ocenie 7. EAP24 uznano, że wizja 
programu na 2050 r. i jego cele 
priorytetowe są nadal aktualne; program 
przyczynił się do zapewnienia bardziej 
przewidywalnych, szybszych i lepiej 
skoordynowanych działań związanych 
z polityką w zakresie środowiska, 
a struktura i sprzyjające ramy prawne 
programu przyczyniły się do powstania 
synergii, dzięki czemu polityka w zakresie 

(3) W przeprowadzonej przez Komisję 
ocenie 7. EAP24 uznano, że wizja 
programu na 2050 r. i jego cele 
priorytetowe są nadal aktualne; program 
przyczynił się do zapewnienia bardziej 
przewidywalnych, szybszych i lepiej 
skoordynowanych działań związanych 
z polityką w zakresie środowiska, 
a struktura i sprzyjające ramy prawne 
programu przyczyniły się do powstania 
synergii, dzięki czemu polityka w zakresie 
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środowiska stała się bardziej skuteczna 
i wydajna. Ponadto w ocenie stwierdzono, 
że 7. EAP wyprzedził oenzetowską agendę 
2030, gdyż podkreśla się w nim, że wzrost 
gospodarczy i dobrostan społeczny zależą 
od zdrowej bazy zasobów naturalnych, 
a także ułatwił osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju. Program 
pomógł również Unii mówić jednym 
głosem na światowym forum w kwestiach 
klimatycznych i środowiskowych. 
W swojej ocenie 7. EAP Komisja 
stwierdziła również, że postępy 
odnotowane w zakresie ochrony przyrody, 
zdrowia i integracji polityki były 
niewystarczające.

środowiska stała się bardziej skuteczna 
i wydajna. Ponadto w ocenie stwierdzono, 
że 7. EAP wyprzedził oenzetowską agendę 
2030, gdyż podkreśla się w nim, że wzrost 
gospodarczy i dobrostan społeczny zależą 
od zdrowej bazy zasobów naturalnych, 
a także ułatwił osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju. Program 
pomógł również Unii mówić jednym 
głosem na światowym forum w kwestiach 
klimatycznych i środowiskowych. Pomimo 
postępów na drodze do osiągnięcia niemal 
wszystkich 17 celów zrównoważonego 
rozwoju, w oparciu o dane z ostatnich 
pięciu lat Komisja uznała w ocenie 7. 
EAP, że postępy w zakresie ochrony 
przyrody, zdrowia i integracji polityki są 
niewystarczające, a także podkreśliła, że 
konieczne są dalsze wysiłki, aby osiągnąć 
zamierzoną efektywność energetyczną, 
powstrzymać utratę różnorodności 
biologicznej do 2020 r. i odbudować 
potencjał ekosystemów.

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019)0233.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Komisja Europejska odpowiedziała 
na wyzwania określone w SOER 2020, 
przyjmując Europejski Zielony Ład25: 
nowa strategia na rzecz wzrostu 
w kierunku dwojakiej transformacji – 
ekologicznej i cyfrowej, której celem jest 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i prosperujące społeczeństwo żyjące 
w konkurencyjnej, neutralnej dla klimatu 
i zasobooszczędnej gospodarce. 
Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE)26 zapisuje się 
w prawie UE cel polegający na osiągnięciu 

(5) Komisja Europejska odpowiedziała 
na wyzwania określone w SOER 2020, 
przyjmując Europejski Zielony Ład25, 
określony jako nowa strategia na rzecz 
wzrostu w kierunku dwojakiej 
transformacji – ekologicznej i cyfrowej, 
której celem jest przekształcenie Unii 
w sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo żyjące w konkurencyjnej, 
neutralnej dla klimatu i zasobooszczędnej 
gospodarce, mający zadbać o ochronę i 
zachowanie zasobów naturalnych w Unii 
oraz chronić zdrowie i dobrostan 
obecnych i przyszłych pokoleń przed 
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neutralności klimatycznej do 2050 r. zagrożeniami dla środowiska i ich 
skutkami. Komisja przyjęła również szereg 
nowych inicjatyw strategicznych, takich 
jak Nowy plan działania UE dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz 
czystszej i bardziej konkurencyjnej 
Europy, strategia na rzecz 
bioróżnorodności 2030 i strategia „Od 
pola do stołu”. Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)26 
zapisuje się w prawie UE cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
do 2050 r., a w programie prac Komisji na 
2021 r. wprowadzono dodatkowo 
inicjatywy dotyczące ochrony 
i przywrócenia kapitału naturalnego Unii.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019)0640.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020)0080.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Europejski Zielony Ład leży 
u podstaw planu odbudowy Next 
Generation EU, w ramach którego 
propaguje się inwestycje w kluczowe 
ekologiczne sektory potrzebne do 
budowania odporności i tworzenia wzrostu 
i miejsc pracy w sprawiedliwym 
i integracyjnym społeczeństwie. Instrument 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, który wprawi w ruch 
odbudowę gospodarczą Unii po kryzysie 
związanym z COVID-19 wraz z budżetem 
Unii na lata 2021–2027, również opiera się 
na celach priorytetowych określonych 
w Europejskim Zielonym Ładzie. Ponadto 
wszystkie inicjatywy w ramach planu 
odbudowy Next Generation EU powinny 
być zgodne z przyrzeczeniem „Nie 
szkodzić” złożonym w Europejskim 

(6) Europejski Zielony Ład leży 
u podstaw planu odbudowy Next 
Generation EU, w ramach którego 
propaguje się inwestycje w kluczowe 
zrównoważone działania potrzebne do 
budowania odporności i tworzenia wzrostu 
i miejsc pracy w sprawiedliwym 
i integracyjnym społeczeństwie. Instrument 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, który wprawi w ruch 
odbudowę gospodarczą Unii po kryzysie 
związanym z COVID-19 wraz z budżetem 
Unii na lata 2021–2027, również opiera się 
na celach priorytetowych określonych 
w Europejskim Zielonym Ładzie. Ponadto 
wszystkie inicjatywy w ramach planu 
odbudowy Next Generation EU powinny 
być zgodne z przyrzeczeniem „Nie 
szkodzić” złożonym w Europejskim 
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Zielonym Ładzie. Zielonym Ładzie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Unijne programy działań 
w zakresie środowiska wyznaczają 
kierunek rozwoju unijnej polityki 
w zakresie środowiska od wczesnych 
lat 70. XX wieku. 7. EAP przestanie 
obowiązywać w dniu 31 grudnia 2020 r., 
a w jego art. 4 ust. 3 zobowiązano 
Komisję, by w razie potrzeby przedstawiła 
wniosek dotyczący ósmego programu 
działań w zakresie środowiska (8. EAP) 
w odpowiednim terminie umożliwiającym 
uniknięcie luki między 7. EAP a 8. EAP. 
W komunikacie „Europejski Zielony Ład” 
Komisja ogłosiła przyjęcie nowego 
unijnego programu działań w zakresie 
środowiska.

(7) Unijne programy działań 
w zakresie środowiska z powodzeniem 
wyznaczają kierunek rozwoju unijnej 
polityki w zakresie środowiska od 
wczesnych lat 70. XX wieku. 7. EAP 
przestanie obowiązywać w dniu 31 grudnia 
2020 r., a w jego art. 4 ust. 3 zobowiązano 
Komisję, by w razie potrzeby przedstawiła 
wniosek dotyczący ósmego programu 
działań w zakresie środowiska (8. EAP) 
w odpowiednim terminie umożliwiającym 
uniknięcie luki między 7. EAP a 8. EAP. 
W komunikacie „Europejski Zielony Ład” 
Komisja ogłosiła przyjęcie nowego 
unijnego programu działań w zakresie 
środowiska.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) 8. EAP powinien wspierać cele 
działań w dziedzinie ochrony środowiska 
i klimatu Europejskiego Zielonego Ładu 
zgodnie z długoterminowym celem, by 
w 2050 r. „cieszyć się dobrą jakością życia 
z uwzględnieniem ograniczeń planety”, 
który określono już w 7. EAP. Powinien 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
oenzetowskiej agendy 2030 oraz jej celów 
zrównoważonego rozwoju.

(8) 8. EAP powinien wspierać cele 
działań w dziedzinie ochrony środowiska 
i klimatu Europejskiego Zielonego Ładu 
zgodnie z długoterminowym celem, by 
najpóźniej w 2050 r. „cieszyć się dobrą 
jakością życia z uwzględnieniem 
ograniczeń planety”. Powinien również 
być w pełni dostosowany do oenzetowskiej 
agendy 2030 oraz jej celów 
zrównoważonego rozwoju i przyczyniać 
się do realizowania tej agendy i osiągania 
tych celów, a jednocześnie należy upewnić 
się, że w wyniku transformacji nikt nie 
zostanie pozostawiony samemu sobie i 
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zapewnione będzie bezpieczeństwo 
żywnościowe. 8. EAP powinien również 
przyczynić się do wdrożenia przez Unię 
nowych globalnych ram różnorodności 
biologicznej uzgodnionych na COP15 
Konwencji o różnorodności biologicznej w 
Kunmingu (Chiny) oraz zobowiązań 
podjętych podczas COP26 konwencji w 
sprawie zmian klimatu w Glasgow.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) 8. EAP powinien przyspieszyć 
przejście na gospodarkę regeneracyjną, 
która daje planecie więcej niż sama bierze. 
W ramach modelu regeneracyjnego 
wzrostu uznaje się, że dobrostan i dobrobyt 
naszych społeczeństw zależy od stabilnego 
klimatu, zdrowego środowiska i sprawnych 
ekosystemów, które zapewniają bezpieczną 
przestrzeń operacyjną dla naszych 
gospodarek. Biorąc pod uwagę, że 
światowa populacja i zapotrzebowanie na 
zasoby naturalne nadal rosną, działalność 
gospodarcza powinna rozwijać się 
w sposób, który nie pogarsza, ale 
przeciwnie – cofa zmianę klimatu 
i degradację środowiska, minimalizuje 
zanieczyszczenia i skutkuje utrzymaniem 
i zwiększeniem kapitału naturalnego, 
zapewniając tym samym bogactwo 
zasobów odnawialnych i nieodnawialnych. 
Dzięki ciągłemu procesowi innowacji, 
dostosowaniu się do nowych wyzwań 
i współtworzeniu gospodarka 
regeneracyjna wzmacnia odporność 
i zabezpiecza dobrostan obecnych 
i przyszłych pokoleń.

(9) 8. EAP powinien przyspieszyć 
sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu 
społecznemu przejście na 
zasobooszczędną, czystą i opartą na 
biomasie, prosperującą gospodarkę 
dobrobytu o obiegu zamkniętym, podczas 
którego zapewni się ochronę, zachowanie 
i odtwarzanie zasobów biologicznych oraz 
wzmocnienie kapitału naturalnego Unii, a 
także ochronę zdrowia i dobrostanu 
obywateli przed zagrożeniami i skutkami 
związanymi ze środowiskiem. W ten 
sposób 8. EAP powinien wnieść wkład w 
regeneracyjną gospodarkę dobrobytu, 
która daje planecie więcej niż sama bierze, 
i tym samym prowadzić do poprawy stanu 
przyrody i funkcjonowania ekosystemów 
lądowych i morskich oraz do podjęcia 
zobowiązań dotyczących zrównoważonego 
zarządzania oraz inwestycji w odbudowę, 
aby przyszłe pokolenia mogły odziedziczyć 
świat w lepszym stanie. W regeneracyjnej 
i zrównoważonej gospodarce dobrobytu, 
kierowanej interesem publicznym należy 
uznać, że dobrostan i dobrobyt naszych 
społeczeństw zależy od stabilnego klimatu, 
zdrowego środowiska i sprawnych 
ekosystemów, które zapewniają bezpieczną 
przestrzeń operacyjną dla naszych 
gospodarek z uwzględnieniem ograniczeń 
planety. Biorąc pod uwagę, że światowa 
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populacja i zapotrzebowanie na zasoby 
naturalne w gospodarkach linearnych 
nadal rosną, działalność gospodarcza 
powinna rozwijać się w sposób, który nie 
pogarsza, ale przeciwnie – cofa zmianę 
klimatu i degradację środowiska, eliminuje 
zanieczyszczenia i skutkuje utrzymaniem 
i zwiększeniem zasobów naturalnych i 
różnorodności biologicznej, zapewniając 
tym samym bogactwo i wykorzystywanie w 
obiegu zamkniętym zasobów 
odnawialnych i nieodnawialnych oraz 
umożliwiając ochronę środowiska, 
gruntów i rolnictwa. Dzięki ciągłemu 
procesowi innowacji technologicznych i 
społecznych, badaniom naukowym, 
dostosowaniu się do nowych wyzwań 
i współtworzeniu regeneracyjna 
i zrównoważona gospodarka dobrobytu 
wzmacnia odporność, poprawia stan 
przyrody pozostawianej następnym 
pokoleniom i zabezpiecza dobrostan 
obecnych i przyszłych pokoleń.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W 8. EAP należy wskazać cele 
priorytetowe w obszarach neutralności 
klimatycznej, dostosowania do zmiany 
klimatu, ochrony i przywrócenia 
różnorodności biologicznej, gospodarki 
o obiegu zamkniętym, dążenia do 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń oraz ograniczenia presji 
środowiskowych związanych z produkcją 
i konsumpcją. Należy ponadto określić 
w nim warunki podstawowe osiągnięcia 
długoterminowych i tematycznych celów 
priorytetowych dla wszystkich 
zaangażowanych podmiotów.

(10) W 8. EAP należy wskazać 
tematyczne cele priorytetowe w obszarach 
neutralności klimatycznej, dostosowania 
do zmiany klimatu, ochrony, zachowania i 
przywrócenia różnorodności biologicznej i 
gleby, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu 
emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenia 
presji środowiskowych związanych 
z produkcją i konsumpcją. Należy ponadto 
określić w nim działania i warunki 
podstawowe osiągnięcia 
długoterminowych i tematycznych celów 
priorytetowych dla wszystkich 
zaangażowanych podmiotów, jak również 
działania niezbędne do osiągnięcia tych 
warunków, z uwzględnieniem osiągnięć 
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Unii w ostatnich dekadach.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Biorąc pod uwagę, że polityka 
w zakresie ochrony środowiska jest 
w znacznym stopniu zdecentralizowana, 
działania zmierzające do osiągnięcia celów 
priorytetowych 8. EAP należy podejmować 
na różnych szczeblach zarządzania, tj. na 
szczeblu europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym, przyjmując oparte 
na współpracy podejście do 
wielopoziomowego sprawowania rządów. 
Należy wzmocnić zintegrowane podejście 
do rozwoju i wdrażania polityki w celu 
maksymalnego wykorzystania synergii 
między celami gospodarczymi, 
środowiskowymi i społecznymi, zwracając 
szczególną uwagę na potencjalne 
kompromisy i potrzeby grup szczególnie 
wrażliwych. Ponadto przejrzyste 
współdziałanie z podmiotami 
pozarządowymi jest ważne dla 
zapewnienia powodzenia 8. EAP 
i osiągnięcia jego celów priorytetowych.

(11) Biorąc pod uwagę, że polityka 
w zakresie ochrony środowiska jest 
w znacznym stopniu zdecentralizowana, 
działania zmierzające do osiągnięcia celów 
priorytetowych 8. EAP należy podejmować 
na różnych szczeblach zarządzania, tj. na 
szczeblu europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym, przyjmując oparte 
na współpracy i spójne podejście do 
wielopoziomowego sprawowania rządów i 
respektujące kompetencje zapisane w 
TFUE. Na wszystkich szczeblach 
zasadnicze znaczenie mają wdrożenie, 
egzekwowanie i odpowiedzialność. Należy 
wzmocnić zintegrowane podejście do 
rozwoju i wdrażania polityki w celu 
maksymalnego wykorzystania synergii 
między celami gospodarczymi, 
środowiskowymi i społecznymi, przy czym 
należy systematycznie analizować 
potencjalne kompromisy, potrzeby grup 
szczególnie wrażliwych oraz potencjalne 
oddziaływanie polityki i stosowanych 
środków na problematykę płci. Ponadto 
przejrzyste i ciągłe współdziałanie 
z władzami lokalnymi i regionalnymi, a 
także z podmiotami pozarządowymi, 
podmiotami gospodarczymi, w tym 
producentami surowców, i szerszymi 
grupami społeczeństwa jest ważne dla 
zapewnienia powodzenia 8. EAP. Dla 
wdrożenia praktycznych i skutecznych 
rozwiązań w dziedzinie ochrony klimatu1a 
zasadnicze znaczenie będzie miało 
również zaangażowanie wszystkich 
podmiotów gospodarczych i producentów.

__________________
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1a C-57/16 P, ClientEarth przeciwko 
Komisji, ECLI:EU:C:2018:660.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W ramach Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska 
oraz Światowego Forum OECD ds. 
Środowiska podkreślono, że zmiany 
środowiskowe mają specyficzne skutki dla 
każdej płci. Zróżnicowane ze względu na 
płeć role skutkują również zróżnicowaną 
wrażliwością kobiet i mężczyzn na skutki 
zmiany klimatu, a skutki zmiany klimatu 
pogłębiają różnice w sytuacji kobiet i 
mężczyzn1a. W związku z tym 
w działaniach i celach związanych 
z osiągnięciem celów priorytetowych 8. 
EAP trzeba przyjąć perspektywę płci, 
w tym ocenić wpływ planowanych działań 
na problematykę płci oraz zwrócić uwagę 
na uwzględnianie aspektu płci 
i prowadzenie działań dotyczących tego 
aspektu, by nie utrwalać zróżnicowania 
sytuacji kobiet i mężczyzn. W 8. EAP 
dostrzega się, że równouprawnienie 
mężczyzn i kobiet jest także warunkiem 
zrównoważonego rozwoju oraz 
skutecznego zarządzania wyzwaniami 
klimatycznymi i środowiskowymi.
_________________
1a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/9ef701cd-3c76-48a7-
8739-eb1fc126ffa7 AND 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-8-2017-0403_EN.html

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Działania służące osiągnięciu 
celów środowiskowych i klimatycznych 
Unii muszą być prowadzone w powiązaniu 
z wdrażaniem Europejskiego filaru praw 
socjalnych i w pełni z nim zgodne.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wzmocniona współpraca z krajami 
partnerskimi, dobre zarządzanie 
środowiskiem na szczeblu globalnym oraz 
synergie między wewnętrznymi 
i zewnętrznymi unijnymi strategiami 
politycznymi mają kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia unijnych celów 
środowiskowych i klimatycznych.

(12) Wzmocniona współpraca z krajami 
partnerskimi, polityka handlowa oparta na 
zasadach zrównoważonego rozwoju i 
wysokich standardach produkcji, w 
szczególności w sektorze żywności i pasz, 
dobre zarządzanie środowiskiem na 
szczeblu globalnym oraz synergie i 
spójność między wszystkimi 
wewnętrznymi i zewnętrznymi unijnymi 
strategiami politycznymi, aby osiągnąć 
spójność polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, mają kluczowe 
znaczenie dla realizacji unijnych celów 
środowiskowych i klimatycznych. 
Osiągnięcie tych celów zależy również od 
osiągnięcia wszystkich celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ na 2030 r.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ocena postępów na drodze do 
osiągnięcia celów priorytetowych 8. EAP 
powinna odzwierciedlać najnowsze zmiany 
dotyczące dostępności i istotności danych i 
wskaźników.  Powinna być spójna i bez 
uszczerbku dla narzędzi monitorowania 

(14) Ocena postępów na drodze do 
osiągnięcia celów priorytetowych 8. EAP 
powinna odzwierciedlać najnowsze zmiany 
dotyczące dostępności i istotności danych i 
wskaźników oraz powinna zmierzać do 
eliminacji luk w dostępności danych. 
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i zarządzania obejmujących bardziej 
szczegółowe aspekty polityki w zakresie 
środowiska i klimatu, takie jak 
w szczególności rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2018/199930, przegląd wdrażania polityki 
ochrony środowiska lub narzędzia 
monitorowania związane z gospodarką 
o obiegu zamkniętym, zerowym poziomem 
emisji, różnorodnością biologiczną, 
polityką dotyczącą powietrza, wody, gleby, 
odpadów lub każdą inną strategią 
polityczną dotyczącą środowiska. Wraz 
z innymi narzędziami stosowanymi 
w ramach europejskiego semestru, 
monitorowaniu celów zrównoważonego 
rozwoju przez Eurostat oraz 
w sprawozdaniu Komisji dotyczącym 
prognozy strategicznej31 stanowiłaby część 
spójnego wzajemnie powiązanego zestawu 
narzędzi monitorowania i zarządzania.

Ocena, w której należy stosować 
systemowe podejście, powinna być spójna 
i bez uszczerbku dla narzędzi 
monitorowania i zarządzania obejmujących 
bardziej szczegółowe aspekty polityki 
w zakresie środowiska i klimatu, takie jak 
w szczególności rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2018/199930, przegląd wdrażania polityki 
ochrony środowiska lub narzędzia 
monitorowania związane z gospodarką 
o obiegu zamkniętym, zerowym poziomem 
emisji, różnorodnością biologiczną, 
polityką dotyczącą lasów, powietrza, 
wody, gleby, odpadów lub każdą inną 
strategią polityczną dotyczącą środowiska. 
Wraz z narzędziami stosowanymi 
w ramach europejskiego semestru, 
w monitorowaniu celów zrównoważonego 
rozwoju przez Eurostat oraz 
w sprawozdaniu Komisji dotyczącym 
prognozy strategicznej31ocena postępów 
w osiąganiu celów priorytetowych 8. EAP 
powinna stanowić część obszerniejszego, 
spójnego i wzajemnie powiązanego 
zestawu narzędzi monitorowania 
i zarządzania, obejmującego nie tylko 
czynniki środowiskowe, lecz także 
społeczne i gospodarcze.

__________________ __________________
30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, Dz.U. 
L 328 z 21.12.2018, s. 1.

30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, Dz.U. 
L 328 z 21.12.2018, s. 1.

31 COM/2020/493 final. 31 COM(2020)0493.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Komisja wraz z EEA i innymi (15) Komisja wraz z EEA i innymi 
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właściwymi agencjami powinna mieć 
dostęp do danych i wskaźników 
przekazywanych przez państwa 
członkowskie i wykorzystywać je 
ponownie zgodnie z obowiązującymi 
unijnymi aktami prawnymi. Ponadto 
należy korzystać z innych źródeł danych, 
w tym danych satelitarnych 
i przetworzonych informacji z unijnego 
programu obserwacji i monitorowania 
Ziemi (Copernicus), europejskiego 
systemu informacji o pożarach lasów 
i europejskiego systemu informowania 
o powodziach, lub platform danych takich 
jak europejska sieć informacji i obserwacji 
środowiska morskiego lub Platforma 
Informacyjna Monitorowania Stanu 
Chemicznego. Stosowanie nowoczesnych 
narzędzi cyfrowych oraz sztucznej 
inteligencji umożliwia zarządzanie danymi 
i ich analizowanie w skuteczny sposób, 
ograniczając tym samym obciążenie 
administracyjne przy jednoczesnej 
poprawie terminowości i jakości.

właściwymi agencjami powinna mieć 
dostęp do danych i wskaźników 
przekazywanych przez państwa 
członkowskie i wykorzystywać je 
ponownie zgodnie z obowiązującymi 
unijnymi aktami prawnymi. Ponadto 
należy korzystać z innych źródeł danych, 
w tym danych satelitarnych 
i przetworzonych informacji z unijnego 
programu obserwacji i monitorowania 
Ziemi (Copernicus), europejskiego 
systemu informacji o pożarach lasów 
i europejskiego systemu informowania 
o powodziach, lub platform danych takich 
jak europejska sieć informacji i obserwacji 
środowiska morskiego lub Platforma 
Informacyjna Monitorowania Stanu 
Chemicznego. Stosowanie nowoczesnych 
narzędzi cyfrowych oraz sztucznej 
inteligencji umożliwia zarządzanie danymi 
i ich analizowanie w skuteczny i 
przejrzysty sposób, ograniczając tym 
samym obciążenie administracyjne przy 
jednoczesnej poprawie terminowości 
i jakości.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu osiągnięcia celów 
priorytetowych 8. EAP EEA i ECHA 
powinny posiadać odpowiednie zdolności 
i wystarczające zasoby, aby zapewnić 
bezpieczną, dostępną i przejrzystą wiedzę 
oraz bazę dowodów w celu wsparcia 
realizacji strategicznych priorytetów 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz oceny 
postępów osiągniętych w ramach 
programu.

(17) W celu osiągnięcia celów 
priorytetowych 8. EAP EEA i ECHA, a 
także państwa członkowskie powinny 
posiadać odpowiednie zdolności 
i wystarczające zasoby, aby zapewnić 
bezpieczną, dostępną i przejrzystą wiedzę 
oraz bazę dowodów w celu wsparcia 
realizacji strategicznych priorytetów 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz oceny 
postępów osiągniętych w ramach 
programu.

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby uwzględnić zmieniające się 
cele polityczne oraz osiągnięte postępy, 
Komisja powinna ocenić 8. EAP w 2029 r.

(18) Aby uwzględnić zmieniające się 
cele polityczne oraz osiągnięte postępy, 
Komisja powinna ocenić 8. EAP przed 
końcem bieżącej kadencji i przedstawić 
w odpowiednim czasie w 2029 r. 9. EAP, 
co pozwoli uniknąć luki między 8. a 9. 
EAP.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszej decyzji określono 
ogólny unijny program działań w zakresie 
środowiska na okres do dnia 31 grudnia 
2030 r. („8. EAP”). Ustanawia się w niej 
cele priorytetowe, określa warunki 
podstawowe ich osiągnięcia oraz wskazuje 
ramy umożliwiające zmierzenie, czy Unia 
i jej państwa członkowskie są na dobrej 
drodze do osiągnięcia tych celów 
priorytetowych.

1. W niniejszej decyzji określono 
ogólny unijny program działań w zakresie 
środowiska na okres do dnia 31 grudnia 
2030 r. („8. unijny program działań 
w zakresie środowiska” lub „8. EAP”). 
Ustanawia się w niej cele priorytetowe, 
określa warunki podstawowe i powiązane 
działania niezbędne do ich osiągnięcia 
oraz wskazuje ramy umożliwiające 
zmierzenie, czy Unia i jej państwa 
członkowskie są na dobrej drodze do 
osiągnięcia tych celów priorytetowych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 8. EAP ma na celu przyspieszenie 
przejścia na neutralną dla klimatu, 
zasobooszczędną, czystą gospodarkę 
o obiegu zamkniętym w sposób 
sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu 

2. 8. EAP ma na celu przyspieszenie 
przejścia na zrównoważoną, neutralną dla 
klimatu, zasobooszczędną, odporną 
gospodarkę o obiegu zamkniętym 
w sposób sprawiedliwy, zrównoważony 
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społecznemu, oraz potwierdza cele 
środowiskowe i klimatyczne Europejskiego 
Zielonego Ładu i określonych w nim 
inicjatyw.

i sprzyjający włączeniu społecznemu, oraz 
– obok innych celów Unii – ma chronić, 
przywracać i poprawiać jakość 
środowiska, ma zatrzymać i odwrócić 
utratę różnorodności biologicznej, a także 
przeciwdziałać degradacji ekosystemów. 
Wspiera i wzmacnia zintegrowaną 
politykę i podejście do wdrażania, a także 
potwierdza cele środowiskowe 
i klimatyczne Europejskiego Zielonego 
Ładu i określonych w nim inicjatyw i 
przyjmuje je za podstawę, a jednocześnie 
uznaje efekty wcześniejszych i obecnych 
wysiłków Unii na rzecz bardziej 
zrównoważonej, przyjaznej dla klimatu i 
środowiska gospodarki.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 8. EAP stanowi podstawę 
osiągnięcia celów środowiskowych 
i klimatycznych określonych 
w oenzetowskiej agendzie 2030 i jej celach 
zrównoważonego rozwoju, a jego ramy 
monitorowania stanowią część związaną ze 
środowiskiem i klimatem unijnych starań 
na rzecz mierzenia postępów na drodze do 
bardziej zrównoważonego charakteru, 
w tym neutralności klimatycznej 
i zasobooszczędności, dobrobytu 
i odporności.

3. 8. EAP stanowi podstawę 
osiągnięcia celów środowiskowych 
i klimatycznych określonych 
w oenzetowskiej agendzie 2030 i jej celach 
zrównoważonego rozwoju oraz w 
wielostronnych umowach 
środowiskowych, takich jak konwencje z 
Rio i porozumienie paryskie. Jego ramy 
monitorowania wnoszą wkład w związaną 
ze środowiskiem i klimatem część starań 
Unii na rzecz mierzenia postępów na 
drodze do zrównoważonego charakteru, 
w tym neutralności klimatycznej 
i zasobooszczędności, dobrobytu 
i odporności, oraz zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Długoterminowy cel priorytetowy 
8. EAP na 2050 r. dotyczy zapewnienia, by 
obywatele cieszyli się dobrą jakością życia 
z uwzględnieniem ograniczeń planety 
w gospodarce regeneracyjnej, w której nic 
się nie marnuje, nie produkuje się emisji 
gazów cieplarnianych netto, a wzrost 
gospodarczy jest niezależny od 
wykorzystania zasobów naturalnych 
i degradacji środowiska. Zdrowe 
środowisko sprzyja dobrostanowi 
obywateli, rozwojowi różnorodności 
biologicznej i ochronie, odbudowie 
i docenieniu kapitału naturalnego 
w sposób, którzy wzmacnia odporność na 
zmianę klimatu i inne zagrożenia dla 
środowiska. Unia ustala tempo 
zapewnienia dobrostanu obecnych 
i przyszłych pokoleń na całym świecie.

1. Długoterminowy cel priorytetowy 
8. EAP zakłada, że najpóźniej w 2050 r. 
obywatele będą cieszyli się dobrą jakością 
życia z uwzględnieniem ograniczeń 
planety w zrównoważonej gospodarce 
regeneracyjnej o obiegu zamkniętym, 
w której nic się nie marnuje, nie produkuje 
się emisji gazów cieplarnianych netto, 
a działalność gospodarcza jest niezależna 
od wykorzystania zasobów naturalnych 
i degradacji środowiska w ujęciu 
bezwzględnym oraz osiągnięto 
neutralność klimatyczną, m.in. za pomocą 
wzmocnionych pochłaniaczy dwutlenku 
węgla oraz zrównoważonej biogospodarki 
o obiegu zamkniętym i innowacji. Zdrowe 
środowisko sprzyja dobrostanowi 
obecnych i przyszłych pokoleń, zapewnia 
rozwój różnorodności biologicznej oraz 
ochronę i odbudowę przyrody bardziej 
odpornej na zmianę klimatu, klęski 
żywiołowe i inne zagrożenia dla 
środowiska. Unia ustala tempo 
zapewnienia dobrostanu obecnych 
i przyszłych pokoleń na całym świecie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 8. EAP ma następuje sześć 
tematycznych celów priorytetowych:

2. 8. EAP ma sześć następujących 
tematycznych celów priorytetowych:

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nieodwracalne i stopniowe 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
oraz wzmocnienie ich pochłaniania przez 
naturalne i inne pochłaniacze w Unii 
w celu osiągnięcia celu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r., jak określono w rozporządzeniu 
(UE) …/…32;

a) nieodwracalne, stałe i stopniowe 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
oraz – wśród innych działań – 
wzmocnienie ich pochłaniania przez 
naturalne pochłaniacze w Unii w celu 
osiągnięcia celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r. oraz osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r., jak 
określono w rozporządzeniu (UE) …/…32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM(2020)0080.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stałe postępy w zakresie 
wzmacniania zdolności 
przystosowawczych, zwiększenia 
odporności i ograniczenia wrażliwości na 
zmianę klimatu;

b) stałe postępy we wprowadzaniu 
rozwiązań opartych na ekosystemach, w 
utrzymywaniu i wzmacnianiu zdolności 
przystosowawczych, zwiększaniu 
odporności i ograniczaniu wrażliwości 
rolnictwa i systemów żywnościowych, 
gospodarki i przyrody na zmianę klimatu, 
a jednocześnie przykładanie 
wystarczającej wagi do społecznego i 
gospodarczego wymiaru transformacji;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dążenie do modelu 
regeneracyjnego wzrostu, który daje 
planecie więcej niż sam bierze, oddzielenia 
wzrostu gospodarczego od wykorzystania 
zasobów i degradacji środowiska oraz 
przyspieszenie przejścia na gospodarkę 

c) dążenie do regeneracyjnej, 
zrównoważonej i prosperującej 
gospodarki dobrobytu1a, która daje 
planecie więcej niż sama bierze, 
zwiększanie kapitału naturalnego, 
niepozostawianie nikogo samemu sobie i 
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o obiegu zamkniętym; osiągnięcie pełnego przejścia – zwłaszcza 
dzięki efektywniejszemu korzystaniu z 
surowców – na zrównoważoną gospodarkę 
o obiegu zamkniętym łączącej ideę 
dobrobytu z możliwością postępu 
społeczno-gospodarczego;

__________________

1a Llena-Nozal, A., N. Martin i F. Murtin 
(2019), „The economy of well-being: 
Creating opportunities for people’s well-
being and economic growth” 
[Gospodarka dobrobytu: stwarzanie 
ludziom możliwości dobrobytu i wzrostu 
gospodarczego], OECD Statistics Working 
Papers, nr 2019/02, OECD Publishing, 
Paryż, https://doi.org/10.1787/498e9bc7-
en.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dążenie do osiągnięcia zerowego 
poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz 
nietoksycznego środowiska, w tym 
powietrza, wody i gleby, oraz ochrony 
zdrowia i dobrostanu obywateli przed 
zagrożeniami i skutkami związanymi ze 
środowiskiem;

d) dążenie do osiągnięcia zerowego 
poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz 
nietoksycznego środowiska, w tym 
powietrza, wody i gleby, oraz ochrony 
zdrowia i dobrostanu obecnych i 
przyszłych pokoleń przed zagrożeniami 
i negatywnymi skutkami związanymi ze 
środowiskiem;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ochrona, zachowanie 
i przywrócenie różnorodności biologicznej 
oraz wzmocnienie kapitału naturalnego, 
zwłaszcza powietrza, wody, gleby oraz 

e) ochrona, zachowanie 
i przywrócenie różnorodności biologicznej 
oraz poprawa stanu środowiska, zwłaszcza 
powietrza, wody, gleby oraz ekosystemów, 
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ekosystemów leśnych, słodkowodnych, 
podmokłych i morskich.

w tym ekosystemów leśnych, 
słodkowodnych, podmokłych, 
przybrzeżnych i morskich;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) promowanie zrównoważenia 
środowiskowego i ograniczenie 
największych presji środowiskowych 
i klimatycznych związanych z produkcją 
i konsumpcją, w szczególności w obszarze 
energii, rozwoju przemysłu, budownictwa 
i infrastruktury, mobilności i systemu 
żywnościowego.

f) promowanie zrównoważenia 
środowiskowego i ograniczenie 
największych presji środowiskowych 
i klimatycznych związanych z produkcją 
i konsumpcją, w szczególności w obszarze 
energii, rozwoju przemysłu, budownictwa 
i infrastruktury, mobilności, handlu 
międzynarodowego oraz systemów 
żywnościowych i łańcuchów dostaw, 
w tym rolnictwa.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Tematyczne cele priorytetowe 
określone w ust. 2 uwzględniają również 
cele i działania wynikające ze strategii 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
wszelkich środków ustawodawczych, które 
przyczyniają się do osiągnięcia tych celów.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki podstawowe osiągnięcia celów 
priorytetowych tego programu

Warunki podstawowe osiągnięcia celów 
priorytetowych tego programu oraz 
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działania niezbędne do spełnienia takich 
warunków

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby osiągnąć cele priorytetowe 8. 
EAP konieczne będzie:

1. Aby osiągnąć cele priorytetowe 8. 
EAP, konieczne jest, ze strony Komisji, 
państw członkowskich, władz lokalnych i 
regionalnych oraz zainteresowanych 
podmiotów:

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie skutecznego 
i efektywnego wdrażania unijnych 
przepisów w dziedzinie środowiska 
i klimatu oraz dążenie do doskonałości 
w zakresie efektywności środowiskowej na 
szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym 
i lokalnym, w tym dzięki zapewnieniu 
odpowiednich zdolności administracyjnych 
i zdolności zagwarantowania spójności 
określonych w regularnym przeglądzie 
wdrażania polityki ochrony środowiska, 
a także zintensyfikowaniu działań 
ukierunkowanych na przestępstwa 
przeciwko środowisku,

a) zapewnienie skutecznego 
i efektywnego wdrażania unijnych 
przepisów w dziedzinie środowiska 
i klimatu, zapobieganie szkodom dla 
dziedzictwa naturalnego Unii oraz dążenie 
do doskonałości w zakresie efektywności 
środowiskowej na szczeblu unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
dzięki zapewnieniu dodatkowych zdolności 
administracyjnych i zdolności 
zagwarantowania spójności określonych 
w regularnym przeglądzie wdrażania 
polityki ochrony środowiska, a także dzięki 
poprawie zachęt do zmniejszenia 
niezgodności, zintensyfikowaniu reakcji 
na niezgodność z przepisami w dziedzinie 
środowiska oraz podejmowaniu na czas 
działań odstraszających ukierunkowanych 
na przestępstwa przeciwko środowisku;

Poprawka 31
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewnienie pełnego wdrożenia 
i poszanowania zasady ostrożności;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— włączeniu celów priorytetowych 
określonych w art. 2 do wszystkich 
odpowiednich strategii, inicjatyw 
ustawodawczych i pozaustawodawczych, 
programów, inwestycji i projektów na 
szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym 
i lokalnym w taki sposób, aby ani one, ani 
ich wdrażanie nie szkodziło żadnemu 
z celów priorytetowych określonych 
w art. 2;

— włączeniu celów priorytetowych 
określonych w art. 2 do wszystkich 
odpowiednich strategii, inicjatyw 
ustawodawczych i nieustawodawczych, 
programów, inwestycji i projektów na 
szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym 
i lokalnym w taki sposób, aby ani one, ani 
ich wdrażanie nie szkodziło celom 
priorytetowym określonym w art. 2 i 
przyczyniało się do ich osiągnięcia,

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— włączeniu – w toku kształtowania 
polityki i oceny – do priorytetów 
politycznych Unii i unijnego rocznego 
programowania przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę poprzez 
zapewnienie, by wszystkie przyszłe 
inicjatywy ustawodawcze i 
nieustawodawcze aktywnie przyczyniały 
się do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju,

Poprawka 34
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— regularnemu przeglądowi 
spójności środków i polityk Unii oraz 
budżetu z celami priorytetowymi 8. EAP 
określonymi w art. 2, a także wdrażania 
prawa Unii na szczeblu krajowym lub 
regionalnym,

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— zwróceniu szczególnej uwagi na 
synergie i potencjalne kompromisy 
między celami gospodarczymi, 
środowiskowymi i społecznymi, aby 
zapewnić zaspokojenie żywieniowych 
i mieszkaniowych potrzeb obywateli oraz 
potrzeb związanych z mobilnością 
w zrównoważony sposób, który nie 
pozostawia nikogo w tyle;

— systematycznej ocenie synergii i 
potencjalnych kompromisów między 
celami gospodarczymi, środowiskowymi i 
społecznymi w przypadku wszystkich 
inicjatyw, aby zaspokoić potrzeby 
obywateli pod względem dobrostanu, w 
tym potrzeby w zakresie przystępnego i 
zdrowego wyżywienia, bezpieczeństwa 
żywnościowego, jakości wody i powietrza, 
energii, zielonej infrastruktury i 
mobilności, w zrównoważony sposób, 
który nie pozostawia nikogo w tyle, i 
uznaniu przy tym, że aby osiągnąć cele 
priorytetowe, integralną część wszystkich 
polityk i działań na wszystkich szczeblach 
musi stanowić podejście uwzględniające 
aspekt płci,

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— regularnej ocenie istniejących — systematycznej ocenie spójności z 
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strategii politycznych i przygotowywaniu 
ocen skutków nowych inicjatyw, które 
opierają się na szeroko zakrojonych 
konsultacjach zgodnie z procedurami, które 
są zrozumiałe, sprzyjające włączeniu 
społecznemu, uzasadnione i proste do 
wdrożenia i które należycie uwzględniają 
prognozowane skutki dla środowiska 
i klimatu;

celami 8. EAP i Europejskiego Zielonego 
Ładu wszystkich strategii politycznych 
i przygotowywaniu ocen skutków nowych 
inicjatyw, które opierają się na szeroko 
zakrojonych konsultacjach ze wszystkimi 
istotnymi podmiotami, w tym 
zainteresowanymi stronami, oraz 
organami administracji krajowej, 
regionalnej i lokalnej, zgodnie 
z procedurami, które są zrozumiałe, 
sprzyjające włączeniu społecznemu, 
uzasadnione i proste do wdrożenia i które 
należycie uwzględniają prognozowane 
skutki dla środowiska i klimatu, a także 
respektują zasadę „nie czyń poważnych 
szkód”,

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— zapewnieniu, aby w ocenach 
skutków w pełni i systematycznie 
uwzględniano obok skutków społecznych i 
gospodarczych także oddziaływanie na 
środowisko, np. wpływ na utratę 
różnorodności biologicznej, w tym 
bioróżnorodności upraw, a także 
zanieczyszczenie i wykorzystanie zasobów,

Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b – tiret 4 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— zapewnieniu uwzględniania 
aspektu płci jako przekrojowej zasady 
planowanych działań i inicjatyw poprzez 
oceny wpływu w aspekcie płci i działania 
uwzględniające aspekt płci,



AD\1233219PL.docx 25/38 PE663.278v03-00

PL

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b – tiret 4 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— zapewnieniu, aby inicjatywy na 
rzecz osiągnięcia celów priorytetowych 
były w pełni zgodne z wdrażaniem 
Europejskiego filaru praw socjalnych;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skuteczne włączenie 
zrównoważenia środowiskowego 
i klimatycznego do europejskiego semestru 
zarządzania gospodarczego, w tym do 
krajowych programów reform i krajowych 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności;

c) skuteczne włączenie celów 
zrównoważonego rozwoju oraz 
zrównoważenia środowiskowego 
i klimatycznego do europejskiego semestru 
zarządzania gospodarczego, w tym do 
krajowych programów reform i krajowych 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zwiększenie rentowności 
gospodarczej i bezpieczeństwa 
żywnościowego społeczności najbardziej 
dotkniętych przejściem na bardziej 
zrównoważoną gospodarkę oraz 
zapewnienie odpowiedniego i 
sprawiedliwego wsparcia finansowego na 
rzecz ekologicznej transformacji sektorów 
rolno-spożywczych;
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) uruchomienie zrównoważonych 
inwestycji ze źródeł publicznych 
i prywatnych, w tym funduszy 
i instrumentów dostępnych w ramach 
budżetu Unii, za pośrednictwem 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 
na szczeblu krajowym;

d) uruchomienie zrównoważonych 
inwestycji ze źródeł publicznych 
i prywatnych, w tym funduszy 
i instrumentów dostępnych w ramach 
budżetu Unii, za pośrednictwem 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 
na szczeblu krajowym, zgodnie z unijną 
strategią zrównoważonego finansowania, 
i jednocześnie zapewnienie przydziału 
wystraczających środków finansowych, 
zwłaszcza dla wiejskich MŚP, małych i 
średnich gospodarstw rolnych oraz 
młodych rolników;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wycofanie dotacji o skutkach 
szkodliwych dla środowiska na szczeblu 
unijnym i krajowym, jak najlepsze 
wykorzystanie instrumentów rynkowych 
i narzędzi ekologicznego planowania 
budżetu, w tym wymaganych w celu 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji, oraz wspieranie 
przedsiębiorstw i innych 
zainteresowanych stron w pracach nad 
normalizacją praktyk w zakresie 
rozliczania kapitału naturalnego;

e) wzmocnienie zachęt korzystnych 
dla środowiska, a jednocześnie jak 
najszybsze wycofanie dotacji o skutkach 
szkodliwych dla środowiska na szczeblu 
unijnym i krajowym, niższym niż krajowy 
i lokalnym; jak najlepsze wykorzystanie 
instrumentów rynkowych, narzędzi 
ekologicznego planowania budżetu i 
płatności za usługi ekosystemowe, przy 
jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej 
społecznie transformacji; wspieranie 
sektorów dotkniętych transformacją;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zwiększenie skali środków 
służących zwalczaniu nielegalnej 
eksploatacji zasobów naturalnych oraz 
zacieśnienie współpracy z państwami 
trzecimi w związku z tymi środkami;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zapewnienie, by polityki i działania 
w zakresie ochrony środowiska opierały się 
na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej 
oraz wzmocnieniu bazy wiedzy na temat 
środowiska i jej rozpowszechnienia, w tym 
za pośrednictwem badań naukowych, 
innowacji, promowania umiejętności 
proekologicznych i dalszego rozwijania 
rachunkowości środowiskowej 
i ekosystemowej;

f) zapewnienie, by polityki i działania 
w zakresie ochrony środowiska opierały się 
na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej, 
w tym ocenach skutków, oraz 
wzmocnieniu bazy wiedzy na temat 
środowiska i jej rozpowszechnienia, w tym 
za pośrednictwem badań naukowych, 
innowacji, promowania umiejętności 
proekologicznych oraz zwiększenia 
dostępu do zrównoważonych, opartych na 
badaniach naukowych praktyk i 
innowacji naukowych, zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego i dalszego 
rozwijania rachunkowości środowiskowej 
i ekosystemowej;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) usunięcie luk w odpowiednich 
zestawach wskaźników, takich jak 
wskaźniki dotyczące systemów produkcji 
i konsumpcji, oraz optymalizacja tych 
zestawów;
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wykorzystanie potencjału 
technologii cyfrowych i technologii danych 
w celu wsparcia polityki w zakresie 
ochrony środowiska przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu ich śladu 
środowiskowego;

g) wykorzystanie potencjału 
technologii cyfrowych i technologii 
danych, w tym nowych technologii, oraz 
zapewnienie dostępu do nich w celu 
wsparcia polityki w zakresie ochrony 
środowiska, m.in. poprzez dostarczanie 
danych i informacji na temat stanu 
ekosystemów, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektorów pierwotnych i 
społeczności wiejskich, przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu ich śladu 
środowiskowego oraz zapewnieniu 
przejrzystości i publicznego dostępu do 
tych danych;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) pełne wykorzystanie rozwiązań 
opartych na zasobach przyrody i innowacji 
społecznych;

h) pełne wykorzystanie rozwiązań 
przyjaznych dla różnorodności 
biologicznej i opartych na ekosystemie 
oraz innowacji społecznych, m.in. poprzez 
sprzyjanie różnym rodzajom współpracy w 
rolnictwie oraz większe inwestycje w 
ochronę i odbudowę różnorodności 
biologicznej, w tym agroróżnorodności;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) zapewnienie pełnego udziału 
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producentów surowców, przedsiębiorstw i 
władz lokalnych i regionalnych oraz 
współpracy z nimi we wszystkich 
wymiarach kształtowania polityki 
środowiskowej w drodze opartego na 
współdziałaniu podejścia obejmującego 
wiele podmiotów;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) udostępnienie danych i dowodów 
związanych z wdrażaniem 8. EAP oraz 
zapewnienie łatwego dostępu do nich, bez 
uszczerbku dla przepisów dotyczących 
poufności zawartych w prawodawstwie 
dotyczącym dziedziny;

j) dopilnowanie zgodności danych 
i dowodów związanych z wdrażaniem 8. 
EAP z zasadami przejrzystości oraz 
udostępnienie ich publicznie i 
zapewnienie łatwego dostępu do nich i ich 
zrozumiałości, bez uszczerbku dla 
przepisów dotyczących poufności 
zawartych w prawodawstwie dotyczącym 
dziedziny;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zapewnienie spójności między 
polityką handlową Unii a 8. EAP, w tym 
zwalczanie wylesiania w państwach 
trzecich oraz poszanowanie unijnych 
norm środowiskowych i norm 
bezpieczeństwa żywności;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k – tiret -1 (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— promowania zgodności z zasadami 
należytej staranności przedsiębiorstw, w 
tym w łańcuchach dostaw rolnych, za 
pomocą ustalonych norm prawnych 
dotyczących jasności, pewności, 
przejrzystości i równości w światowej 
konkurencji;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— współpracy z krajami partnerskimi 
w obszarze działań na rzecz klimatu 
i środowiska, zachęcania ich do przyjęcia 
i wdrażania w tych obszarach przepisów 
równie ambitnych jak przepisy Unii 
i wspierania ich w tym działaniu oraz 
zapewnienia, by wszystkie produkty 
wprowadzane na rynek Unii spełniały 
w pełni odpowiednie unijne wymogi 
zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii;

— współpracy z krajami partnerskimi 
w obszarze działań na rzecz klimatu 
i środowiska, zachęcania ich do przyjęcia 
i wdrażania w tych obszarach przepisów 
równie ambitnych jak przepisy Unii 
i wspierania ich w tym działaniu oraz 
zapewnienia, by wszystkie produkty 
wprowadzane na rynek Unii lub wywożone 
z Unii spełniały w pełni odpowiednie 
unijne wymogi zgodnie 
z międzynarodowymi zobowiązaniami 
Unii; propagowanie w związku z tym 
globalnego wycofywania pestycydów, 
które nie są już zatwierdzone w Unii, oraz 
zobowiązanie się do zapewnienia, aby 
niebezpieczne pestycydy, których 
stosowanie jest w Unii zakazane, nie były 
wywożone z Unii;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— usprawnienia wdrażania 
porozumienia paryskiego, Konwencji 

— usprawnienia wdrażania 
porozumienia paryskiego, Konwencji 
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o różnorodności biologicznej i innych 
wielostronnych umów środowiskowych 
przez Unię i jej partnerów, w tym poprzez 
zwiększenie przejrzystości 
i odpowiedzialności w odniesieniu do 
postępów w wywiązywaniu się 
z zobowiązań zawartych w tych umowach;

o różnorodności biologicznej i innych 
wielostronnych umów środowiskowych 
przez Unię i jej partnerów, w tym poprzez 
zwiększenie przejrzystości 
i odpowiedzialności w odniesieniu do 
postępów w wywiązywaniu się 
z zobowiązań zawartych w tych umowach, 
a także w ramach unijnej polityki 
handlowej;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— wzmocnienia międzynarodowego 
ładu środowiskowego dzięki likwidacji 
utrzymujących się luk i wzmocnieniu 
przestrzegania i stosowania uznanych 
międzynarodowych zasad 
środowiskowych;

— wzmocnienia międzynarodowego 
ładu środowiskowego dzięki likwidacji 
utrzymujących się luk i wzmocnieniu 
przestrzegania i sprawiedliwego 
stosowania uznanych międzynarodowych 
zasad środowiskowych w odpowiednich 
ramach czasowych;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— zapewnienia, by pomoc finansowa 
Unii i państw członkowskich na rzecz 
państw trzecich promowała oenzetowską 
agendę 2030.

— zapewnienia, by pomoc finansowa 
Unii i państw członkowskich na rzecz 
państw trzecich promowała cele 
zrównoważonego rozwoju w oenzetowskiej 
agendzie 2030 oraz respektowała unijne 
normy środowiskowe.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Spełnienie warunków 
podstawowych określonych w art. 3 ust. 1 
wymaga podjęcia konkretnych działań. W 
szczególności niezwłocznie po ukończeniu 
tych działań Komisja publikuje oceny ich 
skutków.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osiągnięcie celów priorytetowych 
8. EAP będzie wymagało uzyskania 
szerokiego poparcia poprzez 
zaangażowanie obywateli, partnerów 
społecznych i innych zainteresowanych 
stron oraz zachęcenie do współpracy 
organów krajowych, regionalnych 
i lokalnych na obszarach miejskich 
i wiejskich w zakresie opracowywania 
i wdrażania strategii, polityk lub przepisów 
związanych z 8. EAP.

2. Osiągnięcie celów priorytetowych 
8. EAP będzie wymagało uzyskania 
szerokiego poparcia poprzez 
zaangażowanie obywateli, 
zainteresowanych podmiotów 
gospodarczych, partnerów społecznych 
i innych zainteresowanych stron oraz 
zachęcenie do współpracy na każdym 
szczeblu organów krajowych, regionalnych 
i lokalnych na obszarach miejskich 
i wiejskich w zakresie opracowywania 
i wdrażania strategii, polityk lub przepisów 
związanych z 8. EAP.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie odpowiadają za 
podejmowanie odpowiednich działań 
służących osiągnięciu celów 
priorytetowych określonych w art. 2. 
Działania podejmuje się z należytym 
uwzględnieniem zasad przyznania 
kompetencji, pomocniczości 
i proporcjonalności, zgodnie z art. 5 
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Traktatu o Unii Europejskiej.
Organy publiczne na wszystkich 
szczeblach współpracują z 
przedsiębiorstwami, partnerami 
społecznymi, społeczeństwem 
obywatelskim i poszczególnymi 
obywatelami w celu realizacji 8. EAP.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, przy wsparciu 
Europejskiej Agencji Środowiska 
i Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
regularnie ocenia postępy Unii i państw 
członkowskich w zakresie osiągania celów 
priorytetowych określonych w art. 2 oraz 
przedstawia sprawozdania w tej sprawie, 
uwzględniając warunki podstawowe 
określone w art. 3.

1. Komisja, przy wsparciu 
Europejskiej Agencji Środowiska 
i Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
regularnie monitoruje i ocenia postępy 
Unii i państw członkowskich w zakresie 
osiągania celów priorytetowych 
określonych w art. 2 oraz regularnie 
przedstawia sprawozdania w tej sprawie, 
uwzględniając warunki podstawowe 
określone w art. 3.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Parlament Europejski, Rada 
i Komisja regularnie wymieniają poglądy 
na temat sprawozdania, o którym mowa 
w ust. 1, i w ramach unijnego 
programowania rocznego określają 
dodatkowe środki i działania 
ustawodawcze i nieustawodawcze, jeżeli 
postępy uznaje się za zbyt powolne.

Poprawka 62
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejska Agencja Środowiska 
i Europejska Agencja Chemikaliów 
wspierają Komisję w zakresie poprawy 
dostępności i istotności danych i wiedzy, 
w szczególności poprzez podejmowanie 
następujących działań:

3. Europejska Agencja Środowiska 
i Europejska Agencja Chemikaliów oraz 
unijne fundusze środowiskowe i badawcze 
wspierają Komisję w zakresie poprawy 
dostępności i istotności danych i wiedzy, 
w szczególności poprzez podejmowanie 
następujących działań:

Poprawka 63

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wzmacnianie i wspieranie badań 
podstawowych, mapowania 
i monitorowania;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działania zmierzające do eliminacji 
luk pod względem istotnych danych 
dotyczących monitorowania;

b) działania zmierzające do eliminacji 
luk pod względem istotnych danych 
dotyczących monitorowania i zestawów 
wskaźników;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) poprawa jakości i 
porównywalności danych;
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) prowadzenie badań naukowych 
nad różnymi narzędziami, takimi jak 
sprawozdania prognozujące, które 
dostarczają informacji na temat odległości 
do celu, i ich kompilowanie;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) bazowanie na istniejącym 
monitorowaniu w celu uwzględnienia 
konkretnych pomiarów dotyczących 
transformacji systemów i spójności 
polityki;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Przegląd śródokresowy

1. Przed końcem bieżącej kadencji 
Komisja przeprowadza śródokresową 
ocenę postępów na drodze do osiągnięcia 
celów priorytetowych ustalonych w art. 2 
ust. 2, z uwzględnieniem warunków 
podstawowych określonych w art. 3, na 
podstawie ocen przeprowadzonych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 i wszelkich innych 
istotnych ustaleń oraz wyników 
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konsultacji publicznych, i przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie.
W ocenie tej Komisja przedstawia stan 
realizacji działań priorytetowych.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przeprowadza ocenę 8. EAP do 
dnia 31 marca 2029 r. Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające główne ustalenia 
tej oceny, któremu towarzyszy, jeśli 
Komisja uzna to za stosowne, wniosek 
ustawodawczy dotyczący następnego 
unijnego programu działań w zakresie 
środowiska.

Komisja przeprowadza ocenę 8. EAP do 
dnia 31 marca 2029 r. Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające główne ustalenia 
tej oceny w odniesieniu do każdego z 
tematycznych celów priorytetowych 
ustalonych w art. 2 ust. 2 i z 
uwzględnieniem wszystkich ocen skutków, 
a następnie, w stosownym przypadku, 
przedstawia wniosek ustawodawczy 
dotyczący następnego unijnego programu 
działań w zakresie środowiska. Taki 
wniosek ustawodawczy musi zostać 
przedstawiony w odpowiednim czasie, 
najpóźniej do 31 grudnia 2029 r., tak aby 
uniknąć luki między 8. EAP a 9. EAP.
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