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Poprawka 1
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że budżet Unii na rok 
2021 jest pierwszym budżetem w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027; podkreśla, że kwoty w 
budżecie na 2021 r. powinny odpowiadać 
oczekiwaniom obywateli Unii w Europie 
po pandemii COVID-19, sprzyjając 
zdecydowanemu ożywieniu 
gospodarczemu, oraz powinny być zgodne 
z postanowieniami porozumienia 
paryskiego i celami Zielonego Ładu, w 
szczególności z osiągnięciem neutralności 
klimatycznej do 2050 r., a jednocześnie 
powinny wesprzeć państwa członkowskie, 
które najbardziej ucierpiały w czasie 
pandemii; wzywa Komisję do dokonania 
oceny budżetu Unii na 2021 r. w świetle 
przepisów niniejszego ustępu oraz do 
dokonania odpowiednich korekt, jeżeli nie 
będzie on z nimi zgodny;

1. przypomina, że budżet Unii na rok 
2021 jest pierwszym budżetem w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027; podkreśla, że kwoty w 
budżecie na 2021 r. powinny odpowiadać 
oczekiwaniom osób mieszkających na 
terytorium Unii Europejskiej w Europie 
po pandemii COVID-19, zapewniając 
ożywienie gospodarcze, które będzie miało 
charakter społecznie sprawiedliwy i 
zrównoważony i będzie w pełni zgodne z 
celem postanowień porozumienia 
paryskiego polegającym na ograniczeniu 
wzrostu temperatury na świecie do 1,5℃ 
powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej i z celami Zielonego Ładu, w 
szczególności z celem osiągnięcia 
neutralności klimatycznej nie później niż 
do 2040 r. oraz celem przeprowadzenia 
społecznie sprawiedliwej transformacji, a 
jednocześnie powinny wesprzeć państwa 
członkowskie, które najbardziej ucierpiały 
w czasie pandemii; wzywa Komisję do 
dokonania oceny budżetu Unii na 2021 r. 
w świetle przepisów niniejszego ustępu 
oraz do dokonania odpowiednich korekt, 
jeżeli nie będzie on z nimi zgodny;

Or. en

Poprawka 2
Monika Beňová

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że budżet Unii na rok 1. przypomina, że budżet Unii na rok 
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2021 jest pierwszym budżetem w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027; podkreśla, że kwoty w 
budżecie na 2021 r. powinny odpowiadać 
oczekiwaniom obywateli Unii w Europie 
po pandemii COVID-19, sprzyjając 
zdecydowanemu ożywieniu 
gospodarczemu, oraz powinny być zgodne 
z postanowieniami porozumienia 
paryskiego i celami Zielonego Ładu, w 
szczególności z osiągnięciem neutralności 
klimatycznej do 2050 r., a jednocześnie 
powinny wesprzeć państwa członkowskie, 
które najbardziej ucierpiały w czasie 
pandemii; wzywa Komisję do dokonania 
oceny budżetu Unii na 2021 r. w świetle 
przepisów niniejszego ustępu oraz do 
dokonania odpowiednich korekt, jeżeli nie 
będzie on z nimi zgodny;

2021 jest pierwszym budżetem w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027; podkreśla, że kwoty w 
budżecie na 2021 r. powinny odpowiadać 
oczekiwaniom obywateli Unii w Europie 
po pandemii COVID-19, sprzyjając 
zdecydowanemu ożywieniu 
gospodarczemu i podnosząc poziom 
zdrowia publicznego, oraz powinny być 
zgodne z postanowieniami porozumienia 
paryskiego i celami Zielonego Ładu, w 
szczególności z osiągnięciem neutralności 
klimatycznej nie później niż do 2050 r., a 
jednocześnie powinny wesprzeć państwa 
członkowskie, które najbardziej ucierpiały 
w czasie pandemii; wzywa Komisję do 
dokonania oceny budżetu Unii na 2021 r. 
w świetle przepisów niniejszego ustępu 
oraz do dokonania odpowiednich korekt, 
jeżeli nie będzie on z nimi zgodny;

Or. en

Poprawka 3
Petros Kokkalis 

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że budżet Unii na rok 
2021 jest pierwszym budżetem w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027; podkreśla, że kwoty w 
budżecie na 2021 r. powinny odpowiadać 
oczekiwaniom obywateli Unii w Europie 
po pandemii COVID-19, sprzyjając 
zdecydowanemu ożywieniu 
gospodarczemu, oraz powinny być zgodne 
z postanowieniami porozumienia 
paryskiego i celami Zielonego Ładu, w 
szczególności z osiągnięciem neutralności 
klimatycznej do 2050 r., a jednocześnie 
powinny wesprzeć państwa członkowskie, 
które najbardziej ucierpiały w czasie 
pandemii; wzywa Komisję do dokonania 

1. przypomina, że budżet Unii na rok 
2021 jest pierwszym budżetem w 
zmienionych i bardzo ambitnych 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027; podkreśla, że kwoty w 
budżecie na 2021 r. powinny odpowiadać 
oczekiwaniom obywateli Unii w Europie 
po pandemii COVID-19, sprzyjając 
zdecydowanemu ożywieniu 
gospodarczemu, oraz powinny być zgodne 
z postanowieniami porozumienia 
paryskiego dotyczącymi ograniczenia 
wzrostu temperatury do poziomu poniżej 
1,5°C i celami Zielonego Ładu, w 
szczególności z osiągnięciem neutralności 
klimatycznej nie później niż do 2050 r., a 
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oceny budżetu Unii na 2021 r. w świetle 
przepisów niniejszego ustępu oraz do 
dokonania odpowiednich korekt, jeżeli nie 
będzie on z nimi zgodny;

jednocześnie powinny wesprzeć państwa 
członkowskie, które najbardziej ucierpiały 
w czasie pandemii; wzywa Komisję do 
dokonania oceny budżetu Unii na 2021 r. 
w świetle przepisów niniejszego ustępu 
oraz do dokonania odpowiednich korekt, 
jeżeli nie będzie on z nimi zgodny; 

Or. en

Poprawka 4
Alexandr Vondra

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że budżet Unii na rok 
2021 jest pierwszym budżetem w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027; podkreśla, że kwoty w 
budżecie na 2021 r. powinny odpowiadać 
oczekiwaniom obywateli Unii w Europie 
po pandemii COVID-19, sprzyjając 
zdecydowanemu ożywieniu 
gospodarczemu, oraz powinny być zgodne 
z postanowieniami porozumienia 
paryskiego i celami Zielonego Ładu, w 
szczególności z osiągnięciem neutralności 
klimatycznej do 2050 r., a jednocześnie 
powinny wesprzeć państwa członkowskie, 
które najbardziej ucierpiały w czasie 
pandemii; wzywa Komisję do dokonania 
oceny budżetu Unii na 2021 r. w świetle 
przepisów niniejszego ustępu oraz do 
dokonania odpowiednich korekt, jeżeli nie 
będzie on z nimi zgodny;

1. przypomina, że budżet Unii na rok 
2021 jest pierwszym budżetem w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027; podkreśla, że kwoty w 
budżecie na 2021 r. powinny odpowiadać 
oczekiwaniom obywateli Unii w Europie 
po pandemii COVID-19, sprzyjając 
zdecydowanemu ożywieniu 
gospodarczemu, oraz powinny być zgodne 
z postanowieniami porozumienia 
paryskiego, a jednocześnie powinny 
wesprzeć państwa członkowskie, które 
najbardziej ucierpiały w czasie pandemii; 
wzywa Komisję do dokonania oceny 
budżetu Unii na 2021 r. w świetle 
przepisów niniejszego ustępu oraz do 
dokonania odpowiednich korekt, jeżeli nie 
będzie on z nimi zgodny;

Or. en

Poprawka 5
João Ferreira

Projekt opinii
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Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że należy zwiększyć 
budżet UE, kładąc większy nacisk na jego 
funkcję redystrybucyjną przy wsparciu 
skutecznej konwergencji gospodarczej i 
społecznej między państwami 
członkowskimi – poprzez wykorzystanie 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
– oraz wsparcie dla sektorów 
produkcyjnych i zatrudnienia z 
zapewnieniem praw, aby zapewnić 
społeczną i gospodarczą spójność Unii;

Or. pt

Poprawka 6
Monika Beňová

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie instrumentu wsparcia 
wypłacalności, który stanowi, że 
beneficjenci wsparcia finansowego będą 
zachęcani do stworzenia planu przejścia na 
zieloną gospodarkę; jest zdania, że zasada 
ta powinna być obowiązkowa;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie instrumentu wsparcia 
wypłacalności, który stanowi, że 
beneficjenci wsparcia finansowego będą 
zachęcani do stworzenia planu przejścia na 
zieloną gospodarkę; jest zdania, że zasada 
ta powinna być obowiązkowa; 
przypomina, że instrument wsparcia 
wypłacalności jest jednym z wielu 
instrumentów wykorzystywanych w 
procesie ożywienia gospodarczego; 
podkreśla, że wszystkie środki 
przeznaczone na plan naprawy 
gospodarczej powinny przyczyniać się do 
transformacji ekologicznej;

Or. en
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Poprawka 7
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie instrumentu wsparcia 
wypłacalności, który stanowi, że 
beneficjenci wsparcia finansowego będą 
zachęcani do stworzenia planu przejścia na 
zieloną gospodarkę; jest zdania, że zasada 
ta powinna być obowiązkowa;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
instrument wsparcia wypłacalności mający 
na celu wyrównanie szans na jednolitym 
rynku oraz zasadę, która stanowi, że 
beneficjenci wsparcia finansowego będą 
zachęcani do stworzenia planu przejścia na 
zieloną gospodarkę zgodnie z celami 
Zielonego Ładu; jest zdania, że zasada ta 
powinna być obowiązkowa i powiązana z 
jasnymi i przejrzystymi celami 
dotyczącymi klimatu;

Or. en

Poprawka 8
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie instrumentu wsparcia 
wypłacalności, który stanowi, że 
beneficjenci wsparcia finansowego będą 
zachęcani do stworzenia planu przejścia na 
zieloną gospodarkę; jest zdania, że zasada 
ta powinna być obowiązkowa;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie instrumentu wsparcia 
wypłacalności, który stanowi, że 
beneficjenci wsparcia finansowego będą 
zachęcani do stworzenia planu przejścia na 
zieloną gospodarkę; jest zdania, że zasada 
ta powinna być obowiązkowa i obejmować 
obowiązek działania zgodnie z zasadą „nie 
szkodzić”;

Or. en

Poprawka 9
Alexandr Vondra
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie instrumentu wsparcia 
wypłacalności, który stanowi, że 
beneficjenci wsparcia finansowego będą 
zachęcani do stworzenia planu przejścia na 
zieloną gospodarkę; jest zdania, że zasada 
ta powinna być obowiązkowa;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie instrumentu wsparcia 
wypłacalności, który stanowi, że 
beneficjenci wsparcia finansowego będą 
zachęcani do stworzenia planu przejścia na 
zieloną gospodarkę;

Or. en

Poprawka 10
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że skutki polityki i 
mechanizmów ustanowionych w prawie 
UE, które wymagają ograniczenia funkcji 
społecznej państwa, ograniczenia 
inwestycji publicznych, liberalizacji i 
prywatyzacji sektorów strategicznych, co 
prowadzi do osłabienia systemu 
produkcyjnego najsłabszych gospodarek, 
są obecnie boleśnie odczuwalne; uważa, 
że obecnie wszyscy zdają sobie sprawę, iż 
polityka ta sprawiła, że państwa 
członkowskie są gorzej przygotowane i 
słabiej chronione w sytuacji, gdy muszą 
radzić sobie ze skutkami jakichkolwiek 
kryzysów i borykają się z poważnymi 
trudnościami związanymi z tak potrzebną 
transformacją ekologiczną;

Or. pt

Poprawka 11
João Ferreira
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Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa do znacznego zwiększenia 
środków w działach spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
celu pełnego przestrzegania zasady 
redystrybucji; dodaje, że Unia wyłącznie w 
ten sposób może zapewnić państwom 
członkowskim niezbędne środki na 
inwestycje związane z transformacją 
ekologiczną;

Or. pt

Poprawka 12
Alexandr Vondra

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że Unia powinna poprzez 
sposób planowania budżetu 
zademonstrować również światowe 
przywództwo w dziedzinie klimatu; 
podkreśla, że należy podjąć wszelkie 
możliwe starania, by zapewnić jak 
najszybsze osiągnięcie ogólnych celów 
polegających na uwzględnieniu kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej; 
przypomina stanowisko Parlamentu 
wzywającego do przeznaczania 10 % 
budżetu Unii na wydatki związane z 
różnorodnością biologiczną; zwraca 
uwagę, że wydatki związane z klimatem i 
różnorodnością biologiczną muszą być 
monitorowane za pomocą solidniejszej, 
bardziej przejrzystej i kompleksowej 
metodyki; jest zdania, że rozporządzenie w 
sprawie systematyki zapewnia 
odpowiednie ramy aktualizacji tej 

3. podkreśla, że należy podjąć 
wszelkie możliwe starania, by zapewnić 
jak najszybsze osiągnięcie ogólnych celów 
polegających na uwzględnieniu kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej; 
przypomina stanowisko Parlamentu 
wzywającego do przeznaczania 10 % 
budżetu Unii na wydatki związane z 
różnorodnością biologiczną; zwraca 
uwagę, że wydatki związane z klimatem i 
różnorodnością biologiczną muszą być 
monitorowane za pomocą solidniejszej, 
bardziej przejrzystej i kompleksowej 
metodyki; 
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metodyki;

Or. en

Poprawka 13
Monika Beňová

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że Unia powinna poprzez 
sposób planowania budżetu 
zademonstrować również światowe 
przywództwo w dziedzinie klimatu; 
podkreśla, że należy podjąć wszelkie 
możliwe starania, by zapewnić jak 
najszybsze osiągnięcie ogólnych celów 
polegających na uwzględnieniu kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej; 
przypomina stanowisko Parlamentu 
wzywającego do przeznaczania 10 % 
budżetu Unii na wydatki związane z 
różnorodnością biologiczną; zwraca 
uwagę, że wydatki związane z klimatem i 
różnorodnością biologiczną muszą być 
monitorowane za pomocą solidniejszej, 
bardziej przejrzystej i kompleksowej 
metodyki; jest zdania, że rozporządzenie w 
sprawie systematyki zapewnia 
odpowiednie ramy aktualizacji tej 
metodyki;

3. uważa, że Unia powinna poprzez 
sposób planowania budżetu 
zademonstrować również światowe 
przywództwo w dziedzinie klimatu; 
podkreśla, że należy podjąć wszelkie 
możliwe starania, by zapewnić jak 
najszybsze osiągnięcie ogólnych celów 
polegających na uwzględnieniu kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej; 
przypomina stanowisko Parlamentu 
wzywającego do przeznaczania 10 % 
budżetu Unii na wydatki związane z 
różnorodnością biologiczną oraz 
stanowisko Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności w sprawie 
przeznaczenia 40 % budżetu Unii na 
wydatki związane z klimatem; zwraca 
uwagę, że wydatki związane z klimatem i 
różnorodnością biologiczną muszą być 
monitorowane za pomocą solidniejszej, 
bardziej przejrzystej i kompleksowej 
metodyki; jest zdania, że rozporządzenie w 
sprawie systematyki zapewnia 
odpowiednie ramy aktualizacji tej 
metodyki;

Or. en

Poprawka 14
Esther de Lange

Projekt opinii



AM\1209213PL.docx 11/35 PE654.048v01-00

PL

Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że Unia powinna poprzez 
sposób planowania budżetu 
zademonstrować również światowe 
przywództwo w dziedzinie klimatu; 
podkreśla, że należy podjąć wszelkie 
możliwe starania, by zapewnić jak 
najszybsze osiągnięcie ogólnych celów 
polegających na uwzględnieniu kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej; 
przypomina stanowisko Parlamentu 
wzywającego do przeznaczania 10 % 
budżetu Unii na wydatki związane z 
różnorodnością biologiczną; zwraca 
uwagę, że wydatki związane z klimatem i 
różnorodnością biologiczną muszą być 
monitorowane za pomocą solidniejszej, 
bardziej przejrzystej i kompleksowej 
metodyki; jest zdania, że rozporządzenie w 
sprawie systematyki zapewnia 
odpowiednie ramy aktualizacji tej 
metodyki;

3. uważa, że Unia powinna poprzez 
sposób planowania budżetu 
zademonstrować również światowe 
przywództwo w dziedzinie klimatu; 
podkreśla, że należy podjąć wszelkie 
możliwe starania, by zapewnić jak 
najszybsze osiągnięcie ogólnych celów 
polegających na uwzględnieniu kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej; 
przypomina stanowisko Parlamentu 
wzywającego do przeznaczania 10 % 
budżetu Unii na wydatki związane z 
różnorodnością biologiczną; zwraca 
uwagę, że wydatki związane z klimatem i 
różnorodnością biologiczną muszą być 
monitorowane za pomocą solidniejszej, 
bardziej przejrzystej i kompleksowej 
metodyki;

Or. en

Poprawka 15
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że Unia powinna poprzez 
sposób planowania budżetu 
zademonstrować również światowe 
przywództwo w dziedzinie klimatu; 
podkreśla, że należy podjąć wszelkie 
możliwe starania, by zapewnić jak 
najszybsze osiągnięcie ogólnych celów 
polegających na uwzględnieniu kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej; 
przypomina stanowisko Parlamentu 
wzywającego do przeznaczania 10 % 

3. uważa, że Unia powinna poprzez 
sposób planowania budżetu 
zademonstrować również światowe 
przywództwo w dziedzinie klimatu; 
apeluje, by większą część unijnych i 
międzynarodowych środków finansowych 
na działania związane z klimatem 
przeznaczyć na ochronę i odtwarzanie 
naturalnych ekosystemów, co przyniesie 
korzyści zarówno pod względem 
różnorodności biologicznej, jak i 
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budżetu Unii na wydatki związane z 
różnorodnością biologiczną; zwraca 
uwagę, że wydatki związane z klimatem i 
różnorodnością biologiczną muszą być 
monitorowane za pomocą solidniejszej, 
bardziej przejrzystej i kompleksowej 
metodyki; jest zdania, że rozporządzenie w 
sprawie systematyki zapewnia 
odpowiednie ramy aktualizacji tej 
metodyki;

łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej; podkreśla, że 
należy podjąć wszelkie możliwe starania, 
by zapewnić jak najszybsze osiągnięcie 
ogólnych celów polegających na 
uwzględnieniu kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej; jest zdania, że 
50 % budżetu Unii należy przeznaczyć na 
wydatki związane z klimatem i 
różnorodnością biologiczną; przypomina 
w tym względzie stanowisko Parlamentu 
wzywającego do przeznaczania 10 % 
budżetu Unii na wydatki związane z 
różnorodnością biologiczną; zwraca 
uwagę, że wydatki związane z klimatem i 
różnorodnością biologiczną muszą być 
monitorowane za pomocą solidniejszej, 
bardziej przejrzystej i kompleksowej 
metodyki, w oparciu o zasadę 
zachowawczości, przy czym ponoszenie 
wydatków skutkujących negatywnym 
wpływem na klimat i różnorodność 
biologiczną należy traktować jako element 
negatywny przy określaniu łącznej 
wartości przyznanych środków; jest 
zdania, że rozporządzenie w sprawie 
systematyki zapewnia odpowiednie ramy 
aktualizacji tej metodyki; uważa w związku 
z tym, że należy udoskonalić 
uregulowania przez wprowadzenie 
„brązowej” systematyki inwestycji, które 
mają negatywny wpływ na klimat i 
różnorodność biologiczną, i rozszerzenie 
jej stosowania na wszystkie produkty 
finansowe;

Or. en

Poprawka 16
Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że Unia powinna poprzez 3. uważa, że Unia powinna poprzez 
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sposób planowania budżetu 
zademonstrować również światowe 
przywództwo w dziedzinie klimatu; 
podkreśla, że należy podjąć wszelkie 
możliwe starania, by zapewnić jak 
najszybsze osiągnięcie ogólnych celów 
polegających na uwzględnieniu kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej; 
przypomina stanowisko Parlamentu 
wzywającego do przeznaczania 10 % 
budżetu Unii na wydatki związane z 
różnorodnością biologiczną; zwraca 
uwagę, że wydatki związane z klimatem i 
różnorodnością biologiczną muszą być 
monitorowane za pomocą solidniejszej, 
bardziej przejrzystej i kompleksowej 
metodyki; jest zdania, że rozporządzenie w 
sprawie systematyki zapewnia 
odpowiednie ramy aktualizacji tej 
metodyki;

sposób planowania budżetu 
zademonstrować również światowe 
przywództwo w dziedzinie klimatu; 
podkreśla, że należy podjąć wszelkie 
możliwe starania, by zapewnić jak 
najszybsze osiągnięcie ogólnych celów 
polegających na uwzględnieniu kwestii 
klimatu i różnorodności biologicznej; 
przypomina stanowisko Parlamentu 
wzywającego do przeznaczania co 
najmniej 10 % budżetu Unii na wydatki 
związane z różnorodnością biologiczną; 
zwraca uwagę, że wydatki związane z 
klimatem i różnorodnością biologiczną 
muszą być monitorowane za pomocą 
solidniejszej, bardziej przejrzystej i 
kompleksowej metodyki; jest zdania, że 
rozporządzenie w sprawie systematyki 
zapewnia odpowiednie ramy aktualizacji 
tej metodyki;

Or. en

Poprawka 17
Nuno Melo

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że należy przyspieszyć 
inwestycje w transformację ekologiczną, 
aby stworzyć warunki dla 
długoterminowego wzrostu gospodarki 
europejskiej i jej odporności na przyszłe 
wstrząsy;

Or. en

Poprawka 18
Petros Kokkalis 

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. wskazuje na konieczność 
zapewnienia w budżecie Unii na 2021 r. 
wystarczających środków na realizację 
celów zrównoważonego rozwoju 
określonych przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 19
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża szczególne zaniepokojenie 
faktem, że wkład wspólnej polityki rolnej 
(WPR) w wydatki na rzecz klimatu i 
różnorodności biologicznej został 
znacząco przeszacowany, co podkreślił 
Europejski Trybunał Obrachunkowy; 
przyjmuje do wiadomości ustalenia 
zawarte w sprawozdaniu specjalnym 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego nr 13/2020, godnie z 
którym WPR na lata 2014–2020 nie 
przyczyniła się do zahamowania spadku 
różnorodności biologicznej; podkreśla w 
związku z tym konieczność zakończenia 
przyznawania wszelkich szkodliwych 
dopłat do rolnictwa, w tym kampanii 
promujących produkty pochodzenia 
zwierzęcego;

Or. en

Poprawka 20
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Projekt opinii
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Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że włączanie kwestii 
klimatu do głównego nurtu polityki 
budżetowej musi odbywać się w sposób 
sprawiedliwy społecznie, z zapewnieniem, 
że obciążenia ponoszone są zgodnie z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”, a nie 
nakładane na osoby i społeczności 
znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji; 
podkreśla w tym kontekście rolę 
zapewnienia dobrych i godziwych miejsc 
pracy dla pracowników w odnośnych 
sektorach w celu zagwarantowania 
ożywienia gospodarczego 
zrównoważonego pod względem 
społecznym i środowiskowym;

Or. en

Poprawka 21
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do stosowania od 
2021 r. narzędzi ekologicznego planowania 
budżetu; podkreśla w związku z tym 
znaczenie faktycznego uwzględnienia w 
budżecie działań na rzecz klimatu i 
różnorodności biologicznej;

4. wzywa Komisję do określenia 
praktycznych najlepszych rozwiązań w 
zakresie stosowania narzędzi 
ekologicznego planowania budżetu oraz 
apeluje do Komisji o podjęcie podobnych 
inicjatyw w kontekście międzynarodowym; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
faktycznego uwzględnienia w budżecie 
działań na rzecz klimatu i różnorodności 
biologicznej; podkreśla, że zdrowe finanse 
publiczne są głównym celem europejskich 
przepisów podatkowych i że w związku z 
tym inwestycje ekologiczne powinny być 
uwzględniane w ramach budżetowych 
paktu stabilności i wzrostu;

Or. en
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Poprawka 22
Alexandr Vondra

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do stosowania od 
2021 r. narzędzi ekologicznego planowania 
budżetu; podkreśla w związku z tym 
znaczenie faktycznego uwzględnienia w 
budżecie działań na rzecz klimatu i 
różnorodności biologicznej;

4. wzywa Komisję do stosowania od 
2021 r. narzędzi ekologicznego planowania 
budżetu; podkreśla w związku z tym, że 
wprowadzenie takich narzędzi nie może 
odbywać się ze szkodą dla ważnych 
niskoemisyjnych technologii 
pomostowych, takich jak gaz ziemny, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla oraz energia jądrowa;

Or. en

Poprawka 23
Monika Beňová

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do stosowania od 
2021 r. narzędzi ekologicznego planowania 
budżetu; podkreśla w związku z tym 
znaczenie faktycznego uwzględnienia w 
budżecie działań na rzecz klimatu i 
różnorodności biologicznej;

4. wzywa Komisję do stosowania od 
2021 r. narzędzi ekologicznego planowania 
budżetu; podkreśla w związku z tym 
potrzebę uwzględnienia działań na rzecz 
klimatu i różnorodności biologicznej w 
budżecie, w tym także w środkach 
przewidzianych planem naprawy;

Or. en

Poprawka 24
Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do stosowania od 
2021 r. narzędzi ekologicznego planowania 
budżetu; podkreśla w związku z tym 
znaczenie faktycznego uwzględnienia w 
budżecie działań na rzecz klimatu i 
różnorodności biologicznej;

4. wzywa Komisję do stosowania od 
2021 r. narzędzi ekologicznego planowania 
budżetu; podkreśla w związku z tym 
znaczenie faktycznego uwzględnienia w 
budżecie działań na rzecz klimatu i 
różnorodności biologicznej, stosowania 
zasady „nie szkodzić” oraz skutecznych 
działań naprawczych;

Or. en

Poprawka 25
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do stosowania od 
2021 r. narzędzi ekologicznego planowania 
budżetu; podkreśla w związku z tym 
znaczenie faktycznego uwzględnienia w 
budżecie działań na rzecz klimatu i 
różnorodności biologicznej;

4. wzywa Komisję do stosowania od 
2021 r. narzędzi ekologicznego planowania 
budżetu; podkreśla w związku z tym 
znaczenie zastosowania kryterium „nie 
szkodzić” do całego budżetu UE oraz 
zapewnienia, że w budżecie tym w 100 % 
uwzględniono działania na rzecz klimatu i 
różnorodności biologicznej; 

Or. en

Poprawka 26
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że aby osiągnąć cele 
programów określonych w Europejskim 
Zielonym Ładzie, Unia musi dopilnować, 
aby państwa członkowskie dysponowały 
niezbędnymi środkami na inwestycje w 



PE654.048v01-00 18/35 AM\1209213PL.docx

PL

transformację ekologiczną systemu 
produkcyjnego oraz polityki rolnej, 
środowiskowej i mobilności;

Or. pt

Poprawka 27
Monika Beňová

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że należy zapewnić 
wystarczające środki na przeciwdziałanie 
utracie różnorodności biologicznej i 
degradacji środowiska oraz na realizację 
celów nowej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 
2030 r.; podkreśla znaczenie 
przeznaczenia odpowiednich środków 
finansowych na potrzeby programu 
LIFE; przypomina, że podejście „Jedno 
zdrowie” to kluczowy warunek istnienia 
odpornego i silnego publicznego systemu 
opieki zdrowotnej, tym bardziej istotny w 
świetle rozprzestrzeniania się chorób 
odzwierzęcych, takich jak COVID-19; 
przypomina, że nadmierne stosowanie 
antybiotyków u zwierząt i ludzi jest 
jednym z głównych zagrożeń dla zdrowia 
publicznego w UE;

Or. en

Poprawka 28
Nikolaj Villumsen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, iż konieczne są dalsze 
inwestycje na rzecz przystosowania się do 
zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków; 
wzywa do wyłączenia inwestycji 
publicznych w działania na rzecz klimatu i 
środowiska ze stosowania zasady 
wynikającej z paktu stabilności i wzrostu, 
ograniczającej pożyczki krajowe do 3 %;

Or. en

Poprawka 29
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina, że nowe finansowanie 
proponowane w Europejskim Zielonym 
Ładzie musi umożliwiać odpowiednie 
geograficzne rozmieszczenie inwestycji 
(od obszarów rolniczych i przemysłowych 
do centrów wytwarzania energii), 
zapewniając spójność terytorialną i 
zrównoważone użytkowanie gruntów, 
zapobiegając rozbieżnościom między 
państwami członkowskimi i wspierając 
konwergencję;

Or. pt

Poprawka 30
Nikolaj Villumsen

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. stanowczo uważa, że szybkie 
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przejście na energię ze źródeł 
odnawialnych stanowi zasadniczy element 
Europejskiego Zielonego Ładu w 
jakiejkolwiek postaci; wzywa do 
zaprzestania wszelkich dopłat do paliw 
kopalnych, w tym gazu ziemnego i energii 
jądrowej, a także związanej z nimi 
infrastruktury, oraz do przeznaczenia 
środków na wspieranie całkowitego 
przejścia na energię ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 31
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że Europejski Zielony 
Ład może zostać sfinansowany wyłącznie 
pod warunkiem, że budżet UE zostanie 
zwiększony w sposób współmierny do 
wyznaczonych celów jego programów – 
zapewniając w szczególności wyższe 
środki na ochronę różnorodności 
biologicznej i ochronę gatunków 
rodzimych – przy jednoczesnym 
zapewnieniu sprawiedliwego podziału 
środków między państwa członkowskie;

Or. pt

Poprawka 32
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa do wzmocnienia wsparcia 
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dla programu LIFE+, w tym specjalnych 
pul środków na rzecz różnorodności 
biologicznej i zarządzania siecią Natura 
2000, a także środków mających na celu 
zapewnienie sprawiedliwego podziału 
środków między państwa członkowskie; 
postuluje ponadto wspieranie oceny stanu 
ekologicznego i zdrowia roślin w lasach 
oraz ich rekultywacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem ponownego zalesiania 
gatunkami rodzimymi, szczególnie w tych 
krajach, które poniosły największe szkody 
w wyniku pożarów;

Or. pt

Poprawka 33
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. opowiada się za zwiększeniem 
rozliczalności UE w zakresie ochrony 
wartości przyrodniczych w sieci Natura 
2000, zwłaszcza w odniesieniu do jej 
finansowania; dostrzega trudności, 
których doświadczają niektóre państwa 
członkowskie w zakresie zarządzania 
siecią Natura 2000 ze względu na brak 
specjalnego instrumentu finansowego dla 
takiego zarządzania, który uzupełniałby 
uwzględnienie różnorodności biologicznej 
w politykach sektorowych;

Or. pt

Poprawka 34
Petros Kokkalis 

Projekt opinii
Ustęp 5



PE654.048v01-00 22/35 AM\1209213PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy przeznaczyć 
wystarczające środki na unijny mechanizm 
ochrony ludności, aby pomóc w walce z 
zagrożeniami zdrowia publicznego, 
pożarami lasów, powodziami, trzęsieniami 
ziemi, oraz innymi klęskami żywiołowymi 
i katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka, których skutki będą 
przypuszczalnie jeszcze bardziej 
dramatyczne w wyniku zmiany klimatu;

5. wskazuje, że w budżecie Unii na 
rok 2021 powinny znaleźć się środki na 
rozwój zdolności radzenia sobie z 
pandemiami w celu zapewnienia ochrony 
obywateli Unii; podkreśla, że należy 
przeznaczyć wystarczające środki na 
unijny mechanizm ochrony ludności, aby 
pomóc w walce z zagrożeniami zdrowia 
publicznego, pożarami lasów, powodziami, 
trzęsieniami ziemi, oraz innymi klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, których 
skutki będą przypuszczalnie jeszcze 
bardziej dramatyczne w wyniku zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 35
Nuno Melo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy przeznaczyć 
wystarczające środki na unijny mechanizm 
ochrony ludności, aby pomóc w walce z 
zagrożeniami zdrowia publicznego, 
pożarami lasów, powodziami, trzęsieniami 
ziemi, oraz innymi klęskami żywiołowymi 
i katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka, których skutki będą 
przypuszczalnie jeszcze bardziej 
dramatyczne w wyniku zmiany klimatu;

5. podkreśla, że należy przeznaczyć 
wystarczające środki na unijny mechanizm 
ochrony ludności, aby pomóc w walce z 
zagrożeniami zdrowia publicznego, 
pożarami lasów, powodziami, trzęsieniami 
ziemi, oraz innymi klęskami żywiołowymi 
i katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka, których skutki będą 
przypuszczalnie jeszcze bardziej 
dramatyczne w wyniku zmiany klimatu; 
podkreśla, że jednym z wniosków 
wynikających z wybuchu epidemii 
COVID-19, która ujawniła słabość 
istniejących ram prawnych, jest potrzeba 
wprowadzenia bardziej elastycznego, 
szybszego i skoordynowanego 
mechanizmu ochrony ludności;
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Or. en

Poprawka 36
Alexandr Vondra

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy przeznaczyć 
wystarczające środki na unijny mechanizm 
ochrony ludności, aby pomóc w walce z 
zagrożeniami zdrowia publicznego, 
pożarami lasów, powodziami, trzęsieniami 
ziemi, oraz innymi klęskami żywiołowymi 
i katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka, których skutki będą 
przypuszczalnie jeszcze bardziej 
dramatyczne w wyniku zmiany klimatu;

5. podkreśla, że należy przeznaczyć 
wystarczające środki na unijny mechanizm 
ochrony ludności, aby pomóc w walce z 
zagrożeniami zdrowia publicznego, 
pożarami lasów, powodziami, trzęsieniami 
ziemi, oraz innymi klęskami żywiołowymi 
i katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka, których skutki stają się jeszcze 
bardziej dramatyczne w wyniku poważnej 
suszy i niewłaściwego gospodarowania 
gruntami;

Or. en

Poprawka 37
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że procedury 
uruchamiania Funduszu Solidarności UE 
powinny być jak najkrótsze, że 
wystąpienie klęsk żywiołowych w 
regionach UE powinno w dalszym ciągu 
uprawniać do otrzymania pomocy oraz że 
należy uznać szczególny charakter klęsk 
żywiołowych występujących w obszarze 
śródziemnomorskim, takich jak susza i 
pożary lasów;

Or. pt
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Poprawka 38
Monika Beňová

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że budżet Unii na 2021 
r. powinien obejmować wystarczające 
środki na rozwój zdolności do radzenia 
sobie z pandemiami, aby chronić obywateli 
Unii, w szczególności jeśli chodzi o 
materiały strategiczne, takie jak 
szczepionki, leki i wyroby medyczne; 
podkreśla, że przewidziane w nowych 
WRF wzmocnienie uprawnień 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób (ECDC) powinno od 2021 
r. znaleźć odzwierciedlenie w 
odpowiednich środkach budżetowych;

6. podkreśla, że budżet Unii na 2021 
r. powinien obejmować wystarczające 
środki na rozwój zdolności do radzenia 
sobie z pandemiami, aby chronić obywateli 
Unii oraz stworzyć podstawy wzmocnienia 
działań Unii w zakresie kluczowych 
zagadnień zdrowotnych, co doprowadzi do 
utworzenia europejskiej unii zdrowia; 
podkreśla, że należy przeznaczyć 
wystarczające środki w szczególności na 
materiały strategiczne, takie jak 
szczepionki, leki i wyroby medyczne, oraz 
na realizację przyszłej strategii 
farmaceutycznej dla Europy, na 
ułatwienie transgranicznej mobilności 
pacjentów i pracowników służby zdrowia 
oraz na wzrost inwestycji w badania 
medyczne; podkreśla potrzebę 
przeznaczenia wystarczających środków 
na program działań UE w dziedzinie 
zdrowia; podkreśla, że przewidziane w 
nowych WRF wzmocnienie uprawnień 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób (ECDC) powinno od 2021 
r. znaleźć odzwierciedlenie w 
odpowiednich środkach budżetowych, a 
dodatkowo należy zwiększyć kompetencje i 
budżet Europejskiej Agencji Leków; 
podkreśla, że skuteczne wspólne 
zamówienia publiczne mogą prowadzić do 
znacznych oszczędności w budżecie Unii i 
jej państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 39
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że budżet Unii na 2021 
r. powinien obejmować wystarczające 
środki na rozwój zdolności do radzenia 
sobie z pandemiami, aby chronić obywateli 
Unii, w szczególności jeśli chodzi o 
materiały strategiczne, takie jak 
szczepionki, leki i wyroby medyczne; 
podkreśla, że przewidziane w nowych 
WRF wzmocnienie uprawnień 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób (ECDC) powinno od 2021 
r. znaleźć odzwierciedlenie w 
odpowiednich środkach budżetowych;

6. podkreśla, że budżet Unii na 2021 
r. powinien obejmować wystarczające 
środki na rozwój zdolności do radzenia 
sobie z pandemiami, aby chronić osoby 
mieszkające na terytorium Unii 
Europejskiej, w szczególności jeśli chodzi 
o materiały strategiczne, takie jak 
szczepionki, leki i wyroby medyczne; 
podkreśla, że przewidziane w nowych 
WRF wzmocnienie możliwości, budżetu i 
personelu Europejskiego Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 
powinno od 2021 r. znaleźć 
odzwierciedlenie w odpowiednich 
środkach budżetowych; wzywa Komisję do 
zagwarantowania, aby szczepionki i 
sposoby leczenia na wypadek pandemii 
stały się powszechnie dostępnym 
globalnym dobrem publicznym; wzywa 
Komisję do zapewnienia, by wyniki badań 
finansowanych z publicznych środków 
unijnych nie były chronione prawami 
własności intelektualnej, oraz do 
zagwarantowania pacjentom dostępności 
cenowej produktów opracowanych na ich 
podstawie;

Or. en

Poprawka 40
Monika Beňová

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że w budżecie Unii 
muszą znaleźć się wystarczające środki, 
które umożliwią spełnienie wysokich 
oczekiwań dotyczących jej roli w trwałej 
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odbudowie oraz sprawiedliwej 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej; podkreśla kluczową rolę, 
jaką w tym zakresie odegrać może rozwój 
zasobów własnych; przypomina postulaty 
Parlamentu dotyczące stworzenia koszyka 
nowych zasobów własnych, w tym podatku 
od tworzyw sztucznych, oraz włączenia 
dochodów z systemu EU ETS; podkreśla, 
że Unia powinna znacznie rozszerzyć 
koszyk zasobów własnych;

Or. en

Poprawka 41
Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do zapewnienia 
odpowiedniej liczby pracowników dyrekcji 
istotnych z punktu widzenia zapewnienia 
pełnej realizacji strategii ochrony 
różnorodności biologicznej, strategii w 
zakresie chemikaliów na rzecz 
zrównoważoności oraz przejścia na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
neutralną dla klimatu najpóźniej do 
2050 r; wyraża zaniepokojenie faktem, że 
poziom zatrudnienia w Dyrekcji 
Generalnej ds. Środowiska w ostatnich 
latach znacznie zmniejszono, a 
pracownicy tej dyrekcji stanowią jedynie 
1,3 % wszystkich pracowników Komisji; 
jest zdania, że wystarczająca liczba 
wykwalifikowanych pracowników stanowi 
zasadniczy warunek pomyślnej realizacji i 
egzekwowania polityki Unii;

Or. en
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Poprawka 42
Nuno Melo

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje 
program działań Unii w dziedzinie 
zdrowia, który przyczynia się do 
zaspokojenia istotnych potrzeb 
strukturalnych zidentyfikowanych w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19, określając kluczowe obszary działania, 
takie jak poprawa krajowych systemów 
opieki zdrowotnej oraz dostępność i 
przystępność cenowa leków i innych 
produktów istotnych z punktu widzenia 
kryzysu;

Or. en

Poprawka 43
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. jest zdania, że należy przewidzieć 
środki na promowanie i wspieranie badań 
w zakresie środowiska naturalnego, 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa 
żywności w publicznych laboratoriach, 
instytucjach badawczych i na 
uniwersytetach;

Or. pt

Poprawka 44
Monika Beňová

Projekt opinii
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Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2, 
który zapewniłby równe szanse w handlu 
międzynarodowym, ograniczyłby 
przenoszenie produkcji poza granice UE 
oraz uwzględniłby koszty emisji w cenach 
towarów importowanych; zauważa, że 
różne warianty opodatkowania mogłyby 
obejmować podatek od emisji CO2 od 
wybranych produktów – zarówno od 
importowanych, jak i krajowych – lub 
nowe cło od emisji CO2 lub podatek 
przywozowy, które doprowadziłyby do 
zwiększenia udziału zasobów własnych w 
ogólnym budżecie i, co ważne, do 
ograniczenia ucieczki emisji;

Or. en

Poprawka 45
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zważywszy na gospodarcze i 
społeczne skutki pandemii COVID-19 
odczuwane obecnie przez państwa 
członkowskie, wzywa do wzmocnienia 
instrumentów polityki spójności i 
zapewnienia większej elastyczności w 
procedurze budżetowej UE;

Or. pt

Poprawka 46
João Ferreira
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Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. jest zdania, że utrata przez państwa 
członkowskie UE autonomii i 
niezależności w sektorze leków i sprzętu 
medycznego oraz w odniesieniu do 
surowców wiąże się z deindustrializacją i 
przenoszeniem produkcji przez potentatów 
farmaceutycznych;

Or. pt

Poprawka 47
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. podkreśla, że „Karta ottawska na 
rzecz promocji zdrowia” wskazuje pokój, 
schronienie, edukację, żywność, dochody, 
stabilny ekosystem, zrównoważone zasoby, 
sprawiedliwość społeczną i równość jako 
podstawowe warunki i zasoby oraz że 
poprawa zdrowia musi być solidnie 
ugruntowana w tych podstawowych 
warunkach; podkreśla, że zasoby UE 
należy wykorzystać do spełnienia tych 
warunków podstawowych, aby umożliwić 
właściwą ochronę zdrowia publicznego w 
państwach członkowskich;

Or. pt

Poprawka 48
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6e. podkreśla, że o ile polityka zdrowia 
publicznego należy do kompetencji państw 
członkowskich, o tyle UE może i ma 
obowiązek wspierać działania krajowe 
mające na celu zagwarantowanie 
obywatelom przystępnych cenowo i 
wysokiej jakości usług zdrowotnych; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia przez 
państwa członkowskie ich suwerenności i 
niezależności w zakresie opieki zdrowotnej 
oraz zapewnienia dostaw leków i sprzętu 
medycznego;

Or. pt

Poprawka 49
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. wzywa do podwyższenia kwot 
przeznaczonych na wkład specjalny na 
rzecz sierocych produktów leczniczych, 
zgodnie z celem, jakim jest zapewnienie 
impulsów do opracowywania leków 
stosowanych w leczeniu rzadkich chorób; 
twierdzi, że osoby cierpiące na choroby 
rzadkie zasługują na takie leki i taką samą 
jakość opieki jak inni pacjenci oraz że ich 
niewielka liczba nie może uzasadniać 
odmowy prowadzenia przez przemysł 
farmaceutyczny inwestycji w badania i 
rozwój leków wykorzystywanych w 
leczeniu takich osób;

Or. pt

Poprawka 50
João Ferreira
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Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. zauważa, że intensywny rozwój 
przemysłowej produkcji żywności 
powoduje coraz poważniejsze zagrożenia 
dla zdrowia ludzkiego; zaznacza, że 
nadmierne stosowanie środków 
chemicznych (nawozów, pestycydów i 
antybiotyków) oraz nadmierne 
przetwarzanie żywności sprawiło, że 
żywność dostępna dla ludzi jest mniej 
wartościowa i bardziej szkodliwa, a także 
spowodowało znaczny wzrost 
występowania chorób odzwierzęcych;

Or. pt

Poprawka 51
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. uznaje, że najlepszą obroną przed 
wstrząsami gospodarczymi jest osiągnięcie 
i zagwarantowanie suwerenności 
żywnościowej państw członkowskich, z 
należytym uwzględnieniem nadrzędnego, 
wyraźnego i obecnego zapotrzebowania 
ludzi na zdrową, pełnowartościową i 
odpowiednią żywność uprawianą w 
pobliżu ich miejsca zamieszkania;

Or. pt

Poprawka 52
João Ferreira

Projekt opinii
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Ustęp 6 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6i. jest zdania, że przy braku 
wystarczająco dużego budżetu UE, który 
spełniałby jej wymogi, a także braku 
spójności polityki rolnej, żywnościowej, 
handlowej, gospodarczej i polityki 
konkurencji Unii wyniki strategii „od pola 
do stołu” pozostaną bardzo ograniczone;

Or. pt

Poprawka 53
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 6 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6j. wzywa do wzmocnienia 
poszczególnych programów rolnych oraz 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
we wszystkich państwach członkowskich, 
co wymaga z jednej strony krótkich 
łańcuchów dostaw, sprawiedliwych cen 
dla producentów, stabilnych i 
akceptowalnych dochodów dla rolników, a 
z drugiej strony sprawiedliwej 
redystrybucji płatności między krajami, 
rodzajami produkcji i producentami, co 
wyeliminuje obecne rozbieżności i 
przyniesie korzyści państwom 
członkowskim, w których występują 
największe niedobory produkcji, oraz 
małym i średnim producentom, a także do 
uwzględnienia w budżecie początkowej 
kwoty rezerwy rolnej;

Or. pt

Poprawka 54
João Ferreira
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Projekt opinii
Ustęp 6 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6k. opowiada się za WPR, która 
wspiera lokalną produkcję 
agroekologiczną w małych 
gospodarstwach rolnych z poszanowaniem 
produktów żywnościowych i zasady 
współistnienia ze środowiskiem 
naturalnym, bez stosowania szkodliwych 
pestycydów i nawozów chemicznych; 
apeluje, by w budżecie UE przewidziano 
pozycje i instrumenty finansowania 
mające na celu wsparcie rozwoju polityki 
ukierunkowanej na zminimalizowanie 
wpływu środków chwastobójczych, w 
szczególności na owady zapylające, oraz 
wzmocnienie i wspieranie ochrony i 
zintegrowanych metod produkcji rolnej;

Or. pt

Poprawka 55
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 6 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6l. podkreśla, że przedstawione 
niedawno przez Komisję strategia 
różnorodności biologicznej oraz strategia 
„od pola do stołu” mają na celu, 
odpowiednio, „przywrócenie przyrody w 
naszym życiu” i zapewnienie 
„sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego 
dla środowiska systemu żywnościowego”; 
odrzuca jakiekolwiek cięcia wydatków na 
poszczególne programy dla rolnictwa; 
wzywa do wzmocnienia tych programów 
oraz promowania zrównoważonego 
rolnictwa we wszystkich państwach 
członkowskich, a także z jednej strony 
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krótkich łańcuchów dostaw, 
sprawiedliwych cen dla producentów, 
stabilnych i akceptowalnych dochodów 
dla rolników, a z drugiej strony 
sprawiedliwej redystrybucji płatności 
między państwami, rodzajami produkcji i 
producentami, co wyeliminuje obecne 
rozbieżności i przyniesie korzyści 
państwom członkowskim, w których 
występują największe niedobory 
produkcji, a także małym i średnim 
producentom;

Or. pt

Poprawka 56
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia agencjom Unii wchodzącym 
w zakres kompetencji Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
wystarczających zasobów finansowych i 
odpowiednich zasobów ludzkich, aby 
umożliwić im wypełnianie ich mandatu, 
realizację zadań i optymalne reagowanie na 
skutki pandemii COVID-19; podkreśla, że 
aby zwiększyć skuteczność ich pracy i 
umożliwić uczciwe wykorzystywanie 
funduszy publicznych, niezbędna jest 
właściwa koordynacja między agencjami;

7. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia agencjom Unii wchodzącym 
w zakres kompetencji Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
wystarczających zasobów finansowych i 
odpowiednich zasobów ludzkich, aby 
umożliwić im wypełnianie ich mandatu, 
realizację zadań i optymalne reagowanie na 
skutki pandemii COVID-19; podkreśla, że 
aby zwiększyć skuteczność ich pracy i 
umożliwić uczciwe i efektywne 
wykorzystywanie funduszy publicznych, 
niezbędna jest właściwa koordynacja 
między agencjami;

Or. en

Poprawka 57
Martin Hojsík

Projekt opinii



AM\1209213PL.docx 35/35 PE654.048v01-00

PL

Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia agencjom Unii wchodzącym 
w zakres kompetencji Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
wystarczających zasobów finansowych i 
odpowiednich zasobów ludzkich, aby 
umożliwić im wypełnianie ich mandatu, 
realizację zadań i optymalne reagowanie na 
skutki pandemii COVID-19; podkreśla, że 
aby zwiększyć skuteczność ich pracy i 
umożliwić uczciwe wykorzystywanie 
funduszy publicznych, niezbędna jest 
właściwa koordynacja między agencjami;

7. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia agencjom Unii wchodzącym 
w zakres kompetencji Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(ECHA, ECDC, EEA, EFSA i EMA) 
wystarczających zasobów finansowych i 
odpowiednich zasobów ludzkich, aby 
umożliwić im wypełnianie ich mandatu, 
realizację zadań i optymalne reagowanie na 
skutki pandemii COVID-19; podkreśla, że 
aby zwiększyć skuteczność ich pracy i 
umożliwić uczciwe wykorzystywanie 
funduszy publicznych, niezbędna jest 
właściwa koordynacja między agencjami;

Or. en

Poprawka 58
Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do szybkiego 
wdrożenia projektów pilotażowych oraz 
działań przygotowawczych;

8. wzywa Komisję do szybkiego 
wdrożenia projektów pilotażowych i 
działań przygotowawczych oraz podkreśla, 
że instrumenty te i ich wyniki powinny 
zostać włączone do działań i programów 
politycznych Unii, aby osiągnąć 
zamierzony cel;

Or. en


