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Poprawka 1
Seán Kelly, Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 
rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
handlu w utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu minerałami, biomasą 
i niektórymi towarami rolnymi, a także na 
utratę różnorodności biologicznej 
spowodowaną zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, nadmierną eksploatacją 
zasobów i zanieczyszczeniem;

1. przypomina, że różnorodność 
biologiczna zmniejsza się globalnie w 
niespotykanym dotąd tempie i że 
przyspiesza tempo wymierania gatunków, 
co wielorako wpływa na zdrowie ludzi na 
całym świecie; zwraca uwagę na dowody 
naukowe dotyczące roli 
niezrównoważonego handlu w utracie 
różnorodności biologicznej, w 
szczególności w odniesieniu do handlu 
minerałami, biomasą i niektórymi 
towarami rolnymi, a także na utratę 
różnorodności biologicznej spowodowaną 
globalnymi zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, nadmierną eksploatacją 
zasobów i zanieczyszczeniem; przypomina 
o uzgodnionych w WRF 2021–2027 
celach 10-procentowego poziomu 
wydatków na różnorodność biologiczną i 
30-procentowego poziomu wydatków na 
uwzględnianie kwestii klimatu, stosując 
solidną, przejrzystą i kompleksową 
metodykę; odnotowuje poważne trudności 
gospodarcze spowodowane pandemią, 
jakich doświadczają europejskie 
przedsiębiorstwa, i w związku z tym jest 
zdania, że strategia musi wspierać 
zarówno różnorodność biologiczną, jak i 
miejsca pracy, umożliwiając 
przedsiębiorstwom pokonanie kryzysu 
dzięki utrzymaniu konkurencyjności i 
otwartości na handel, zgodnie z celami 
Zielonego Ładu i zasadą „nie czyń 
poważnych szkód”, aby zapewnić 
zrównoważony wzrost gospodarczy;

Or. en
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Poprawka 2
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 
rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
handlu w utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu minerałami, biomasą 
i niektórymi towarami rolnymi, a także na 
utratę różnorodności biologicznej 
spowodowaną zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, nadmierną eksploatacją 
zasobów i zanieczyszczeniem;

1. zwraca uwagę na dowody naukowe 
dotyczące roli handlu w utracie 
różnorodności biologicznej, w 
szczególności w odniesieniu do handlu 
minerałami, biomasą i niektórymi 
towarami rolnymi, a także na utratę 
różnorodności biologicznej spowodowaną 
zmianami sposobu użytkowania gruntów, 
inwazyjnymi gatunkami obcymi, 
nadmierną eksploatacją zasobów i 
zanieczyszczeniem;

Or. it

Poprawka 3
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 
rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
handlu w utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu minerałami, biomasą 

1. przypomina, że konieczne jest pilne 
zahamowanie utraty różnorodności 
biologicznej na poziomie 
ogólnoświatowym; zwraca uwagę na 
dowody naukowe dotyczące roli handlu w 
utracie różnorodności biologicznej, w 
szczególności w odniesieniu do handlu 
minerałami, biomasą wytwarzaną w 
niezrównoważony sposób i niektórymi 
surowcami uzyskiwanymi w taki sam 
sposób, a także na utratę różnorodności 



AM\1226070PL.docx 5/62 PE689.523v02-00

PL

i niektórymi towarami rolnymi, a także na 
utratę różnorodności biologicznej 
spowodowaną zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, nadmierną 
eksploatacją zasobów i zanieczyszczeniem;

biologicznej spowodowaną zmianami 
sposobu użytkowania gruntów, 
inwazyjnymi gatunkami obcymi, 
eksploatacją zasobów i zanieczyszczeniem;

Or. es

Poprawka 4
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 
rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
handlu w utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu minerałami, biomasą 
i niektórymi towarami rolnymi, a także na 
utratę różnorodności biologicznej 
spowodowaną zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, nadmierną 
eksploatacją zasobów i zanieczyszczeniem;

1. przypomina, jak ważne jest 
zatrzymanie utraty różnorodności 
biologicznej na szczeblu światowym, jako 
że globalna utrata różnorodności 
biologicznej  jest jednym z czynników 
sprzyjających rozprzestrzenianiu się 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych; zwraca uwagę na 
dowody naukowe dotyczące roli handlu w 
globalnej utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu dziką fauną i florą i 
w pewnym stopniu handlu minerałami, 
pozyskiwaną niezrównoważonymi 
metodami biomasą i niektórymi towarami 
rolnymi niepochodzącymi ze 
zrównoważonej produkcji, a także na 
utratę różnorodności biologicznej 
spowodowaną zmianą klimatu, 
globalnymi zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, niezrównoważoną 
eksploatacją zasobów i zanieczyszczeniem;

Or. en

Poprawka 5
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 
rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
handlu w utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu minerałami, biomasą 
i niektórymi towarami rolnymi, a także na 
utratę różnorodności biologicznej 
spowodowaną zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, nadmierną eksploatacją 
zasobów i zanieczyszczeniem;

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 
rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
handlu w utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu minerałami, biomasą 
i niektórymi towarami rolnymi, a także na 
utratę różnorodności biologicznej 
spowodowaną zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, nadmierną eksploatacją 
zasobów i zanieczyszczeniem; podkreśla, 
iż zarówno w strukturze istniejących 
umów o wolnym handlu, jak i w obecnych 
zasadach WTO zastosowano bardzo 
nieadekwatne podejście do rozwiązania 
kwestii wpływu handlu na drastyczną 
utratę różnorodności biologicznej; 
podkreśla, że zasadą przewodnią w 
odniesieniu do ochrony różnorodności 
biologicznej musi być zasada ostrożności;

Or. en

Poprawka 6
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 
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rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
handlu w utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu minerałami, biomasą 
i niektórymi towarami rolnymi, a także na 
utratę różnorodności biologicznej 
spowodowaną zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, nadmierną eksploatacją 
zasobów i zanieczyszczeniem;

rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; 
przypomina, iż efekty zewnętrze wpływu 
handlu na środowisko są widoczną 
oznaką tego, że żaden kraj nie może 
spodziewać się takich samych skutków w 
swojej gospodarce; zwraca uwagę na 
dowody naukowe dotyczące roli handlu w 
utracie różnorodności biologicznej, w 
szczególności w odniesieniu do handlu 
minerałami, biomasą i niektórymi 
towarami rolnymi, a także na utratę 
różnorodności biologicznej spowodowaną 
zmianami sposobu użytkowania gruntów, 
inwazyjnymi gatunkami obcymi, 
nadmierną eksploatacją zasobów i 
zanieczyszczeniem; apeluje do Komisji o 
wprowadzenie zasad „jedno zdrowie” i 
„zdrowie we wszystkich politykach” 
również w politykach i środkach 
ustawodawczych związanych z handlem;

Or. en

Poprawka 7
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 
rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
handlu w utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu minerałami, biomasą 
i niektórymi towarami rolnymi, a także na 
utratę różnorodności biologicznej 
spowodowaną zmianami sposobu 

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 
rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
handlu w utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu minerałami, 
biomasą, dziką florą i fauną i niektórymi 
towarami rolnymi, a także na utratę 
różnorodności biologicznej spowodowaną 
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użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, nadmierną eksploatacją 
zasobów i zanieczyszczeniem;

zmianami sposobu użytkowania gruntów, 
inwazyjnymi gatunkami obcymi, 
nadmierną eksploatacją zasobów i 
zanieczyszczeniem; przypomina, że ponad 
połowa światowego PKB jest 
umiarkowanie lub wysoce zależna od 
przyrody i jej funkcji;

Or. en

Poprawka 8
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 
rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
handlu w utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu minerałami, biomasą 
i niektórymi towarami rolnymi, a także na 
utratę różnorodności biologicznej 
spowodowaną zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, nadmierną eksploatacją 
zasobów i zanieczyszczeniem;

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne, że mamy do 
czynienia z masowym wymieraniem 
gatunków i że utrata różnorodności 
biologicznej sprzyja rozprzestrzenianiu się 
takich odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
handlu w utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu minerałami, biomasą 
i niektórymi towarami rolnymi, a także na 
utratę różnorodności biologicznej 
spowodowaną zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, nadmierną eksploatacją 
zasobów i zanieczyszczeniem;

Or. fr

Poprawka 9
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 
rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
handlu w utracie różnorodności 
biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do handlu minerałami, biomasą 
i niektórymi towarami rolnymi, a także na 
utratę różnorodności biologicznej 
spowodowaną zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi 
gatunkami obcymi, nadmierną eksploatacją 
zasobów i zanieczyszczeniem;

1. przypomina, że szkody dla 
różnorodności biologicznej planety są 
niemal bezpowrotne i że utrata 
różnorodności biologicznej sprzyja 
rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca 
uwagę na dowody naukowe dotyczące roli 
niezrównoważonego handlu w utracie 
różnorodności biologicznej, w 
szczególności w odniesieniu do handlu 
minerałami, biomasą i niektórymi 
towarami rolnymi, a także na utratę 
różnorodności biologicznej spowodowaną 
zmianami sposobu użytkowania gruntów, 
inwazyjnymi gatunkami obcymi, 
nadmierną eksploatacją zasobów i 
zanieczyszczeniem;

Or. en

Poprawka 10
Marco Campomenosi

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa z zaniepokojeniem, że 
straty gospodarcze spowodowane w 
Europie inwazyjnymi gatunkami obcymi 
szacuje się na 12,7 mld EUR rocznie1a, z 
czego koszt dla sektorów rolnictwa, 
rybołówstwa, leśnictwa i zdrowia wynosi 
5,1 mld EUR rocznie, nie wliczając w to 
kosztów chorób epidemicznych ludzi i 
zwierząt; w związku z tym wzywa Komisję 
do ulepszenia kontroli na granicach w 
celu zapewnienia, by towary wwożone do 
Unii Europejskiej nie stanowiły 
zagrożenia dla europejskiej różnorodności 
biologicznej i konkurencyjności, jako że 
rosnąca wymiana handlowa przyczynia 
się do rozprzestrzeniania się inwazyjnych 
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gatunków;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5200
8SC2887&from=EN

Or. en

Poprawka 11
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że aby zapewnić równe 
warunki działania na arenie 
międzynarodowej, ważne jest, by poziom 
ambicji UE i globalnych ram 
różnorodności biologicznej CBD 
(Konwencji o różnorodności biologicznej) 
był taki sam, szczególnie w odniesieniu do 
celów ochrony gruntów i mórz; zwraca 
uwagę, że zaktualizowany zerowy projekt 
globalnych ram różnorodności 
biologicznej na okres po 2020 roku, 
uwzględniający drugie posiedzenie 
otwartej grupy roboczej ds. globalnych 
ram różnorodności biologicznej na okres 
po 2020 roku, nie zawiera odniesień do 
ścisłej ochrony; wzywa zatem Komisję do 
zapewnienia, by każdy cel dotyczący 
ochrony gruntów w UE był na tyle 
elastyczny, aby umożliwić wdrażanie go 
z uwzględnieniem konkretnych warunków 
i możliwości każdego państwa 
członkowskiego oraz praw właścicieli 
gruntów i lasów, przy czym ścisła ochrona 
powinna być opcją dobrowolną;

Or. en

Poprawka 12
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Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że degradacja 
ekosystemów i wywierana na nie presja 
zagrażają postępom w osiąganiu 
większości celów zrównoważonego 
rozwoju na 2030 r., w szczególności 
dotyczących położenia kresu ubóstwu, 
zapewnienia dostępu do wody i warunków 
sanitarnych, osiągnięcia bezpieczeństwa 
żywnościowego oraz zapewnienia 
zdrowego życia i zmniejszenia 
nierówności społeczno-gospodarczych w 
państwach i między państwami;

Or. en

Poprawka 13
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, iż otwarta autonomia 
strategiczna powinna gwarantować 
uczciwą konkurencję i spójność różnych 
unijnych polityk i inicjatyw, w tym 
strategii na rzecz bioróżnorodności, 
jednocześnie promując wszystkie aspekty 
zrównoważonego rozwoju i zwiększając 
korzyści płynące z handlu dla 
europejskich przedsiębiorstw, a w 
szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 14
Carles Puigdemont i Casamajó
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że Sekretariat 
Konwencji o różnorodności biologicznej 
ONZ – rozumiejąc, że zdecentralizowane 
planowanie jest skutecznym wsparciem 
dla stosowania globalnych strategii na 
rzecz bioróżnorodności – zdecydowanie 
zachęca do lokalnych i regionalnych 
działań na rzecz różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 15
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że w handlu 
międzynarodowym niezbędna jest 
spójność różnych polityk UE oraz 
wyraźnie wskazanie wszystkich aspektów 
zrównoważonego rozwoju: społecznych, 
środowiskowych, w tym dotyczących 
różnorodności biologicznej, oraz 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 16
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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1a. podkreśla, że rybacy, rolnicy, 
myśliwi i wszyscy przedstawiciele kultury 
wiejskiej odgrywają ważną rolę w 
ochronie różnorodności biologicznej i 
ekosystemu;

Or. it

Poprawka 17
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
nowa strategia handlowa „wymaga (…) 
większej integracji między polityką 
handlową i wewnętrzną polityką UE” oraz 
że odnotowano w niej, iż „wyzwaniem 
globalnym, które wymaga podjęcia 
działań w skali całego świata, jest (…) 
ochrona bioróżnorodności”; oczekuje, że 
Komisja utrzyma wysoki poziom ambicji 
nie tylko w słowach, ale i w działaniach, 
oraz że niezwłocznie rozważy specjalne i 
konkretne środki w celu zapewnienia, by 
unijne umowy handlowe nie powodowały 
utraty różnorodności biologicznej ani nie 
stanowiły dla niej potencjalnego 
zagrożenia, oraz w celu dostosowania 
polityki handlowej UE do jej strategii na 
rzecz bioróżnorodności;

Or. en

Poprawka 18 
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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1b. przypomina, że coraz większe 
umiędzynarodowienie gospodarek, 
objawiające się delokalizacją produkcji i 
konsumpcji, wielorako oddziałuje na 
przyrodę na poziomie globalnym, 
wykraczającym poza terytorium UE;

Or. en

Poprawka 19
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że w umowach 
handlowych należy zapewniać, by ich 
strony były aktywnie zaangażowane w 
promowanie zasad zrównoważonego 
rozwoju; należy również zagwarantować 
normy międzynarodowe zgodne z 
unijnymi ambitnymi celami w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju dotyczącymi 
środowiska i klimatu; ponadto w celu 
zapewnienia globalnej transformacji w 
kierunku zrównoważonych systemów 
żywnościowych niezbędnym i wiążącym 
elementem tych umów powinno być 
porozumienie klimatyczne z Paryża oraz 
przestrzeganie jego ustaleń; 

Or. en

Poprawka 20
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że przyszła strategia na 
rzecz otwartej autonomii strategicznej 
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powinna wspierać rozwój uczciwej 
konkurencji wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w handel 
międzynarodowy i dbać o spójność 
różnych unijnych polityk i inicjatyw, w 
tym strategii na rzecz bioróżnorodności, 
jednocześnie promując wszystkie aspekty 
zrównoważonego rozwoju i zwiększając 
korzyści płynące z handlu tak, by 
obejmowały one gospodarstwa rolne;

Or. en

Poprawka 21
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich, 
popartych solidną metodyką ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
zgodnie z propozycjami zawartymi w 
dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na przeprowadzenie takich 
analiz dotyczących różnorodności 
biologicznej; wzywa do przeprowadzania 
ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój w ramach analizy zakresu 
przyszłych umów o wolnym handlu oraz 
do ich regularnego aktualizowania w 
miarę postępów negocjacji w celu 
odpowiedniego określania możliwych 
zagrożeń i reagowania na nie na jak 
najwcześniejszym etapie oraz w celu 
kształtowania odpowiednich zobowiązań 
dwustronnych ustalonych w negocjacjach; 
podkreśla znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen oddziaływania ex 

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich, 
popartych solidną metodyką ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
zgodnie z propozycjami zawartymi w 
dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; wzywa do przeprowadzania 
ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój w ramach analizy zakresu 
przyszłych umów o wolnym handlu w celu 
odpowiedniego określania możliwych 
zagrożeń i reagowania na nie na jak 
najwcześniejszym etapie oraz w celu 
kształtowania odpowiednich zobowiązań 
dwustronnych ustalonych w negocjacjach; 
podkreśla znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen oddziaływania ex 
post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
wzywa Komisję do reagowania, kiedy 
partnerzy handlowi nie wywiązują się ze 
swych dwustronnych lub wielostronnych 
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post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój 
expost, oraz aby uzależnić od nich 
obniżenie barier (poza)taryfowych; 
zwraca się do Komisji o odpowiednią 
aktualizację istniejących rozdziałów;

zobowiązań; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje powołanie 
głównego urzędnika ds. egzekwowania 
przepisów handlowych, którego zadaniem 
jest przewodzić wszystkim działaniom 
Komisji mającym na celu wzmocnienie 
wdrażania i egzekwowania tych przepisów 
z wykorzystaniem szeregu dostępnych 
narzędzi; zwraca uwagę, że umowy 
handlowe i inwestycyjne UE ułatwiają 
sformalizowany dialog z partnerami na 
temat wszystkich aspektów Europejskiego 
Zielonego Ładu, w tym różnorodności 
biologicznej, zrównoważonej polityki 
żywnościowej, zanieczyszczenia i 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 22
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich, 
popartych solidną metodyką ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
zgodnie z propozycjami zawartymi w 
dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na przeprowadzenie takich 
analiz dotyczących różnorodności 
biologicznej; wzywa do przeprowadzania 
ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój w ramach analizy zakresu 
przyszłych umów o wolnym handlu oraz 
do ich regularnego aktualizowania w miarę 
postępów negocjacji w celu 
odpowiedniego określania możliwych 

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich, 
popartych solidną metodyką ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
zgodnie z propozycjami zawartymi w 
dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
tego wymiaru we wszystkich kierunkach 
unijnej polityki; zwraca się do Komisji o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na przeprowadzenie takich 
analiz dotyczących różnorodności 
biologicznej i o ułatwienie mobilizacji 
środków finansowych w ramach 
innowacji związanych z różnorodnością 
biologiczną; wzywa do uwzględniania w 
większym stopniu oddziaływania na 
zrównoważony rozwój jako istotnego 
etapu analizy zakresu przyszłych umów o 
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zagrożeń i reagowania na nie na jak 
najwcześniejszym etapie oraz w celu 
kształtowania odpowiednich zobowiązań 
dwustronnych ustalonych w negocjacjach; 
podkreśla znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen oddziaływania ex 
post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
oraz aby uzależnić od nich obniżenie 
barier (poza)taryfowych; zwraca się do 
Komisji o odpowiednią aktualizację 
istniejących rozdziałów;

wolnym handlu oraz do ich regularnego 
aktualizowania w miarę postępów 
negocjacji w celu odpowiedniego 
określania możliwych zagrożeń i 
reagowania na nie na jak najwcześniejszym 
etapie oraz w celu kształtowania 
odpowiednich zobowiązań dwustronnych 
ustalonych w negocjacjach; podkreśla 
znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen oddziaływania ex 
post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój;

Or. es

Poprawka 23
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich, 
popartych solidną metodyką ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
zgodnie z propozycjami zawartymi w 
dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na przeprowadzenie takich 
analiz dotyczących różnorodności 
biologicznej; wzywa do przeprowadzania 
ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój w ramach analizy zakresu 

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich 
ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój, które muszą być poparte bardziej 
solidną metodyką niż do tej pory, zgodnie 
z propozycjami zawartymi w dostępnych 
badaniach Komisji, oraz apeluje o 
konsekwentne uwzględnianie kwestii 
związanych z różnorodnością biologiczną; 
zwraca się do Komisji o zapewnienie 
odpowiednich środków finansowych na 
przeprowadzenie takich analiz dotyczących 
różnorodności biologicznej; wzywa do 
przeprowadzania ocen oddziaływania na 
zrównoważony rozwój w ramach analizy 
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przyszłych umów o wolnym handlu oraz 
do ich regularnego aktualizowania w miarę 
postępów negocjacji w celu 
odpowiedniego określania możliwych 
zagrożeń i reagowania na nie na jak 
najwcześniejszym etapie oraz w celu 
kształtowania odpowiednich zobowiązań 
dwustronnych ustalonych w negocjacjach; 
podkreśla znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen oddziaływania ex 
post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój 
expost, oraz aby uzależnić od nich 
obniżenie barier (poza)taryfowych; zwraca 
się do Komisji o odpowiednią aktualizację 
istniejących rozdziałów;

zakresu przyszłych umów o wolnym 
handlu oraz do ich regularnego 
aktualizowania w miarę postępów 
negocjacji w celu odpowiedniego 
określania możliwych zagrożeń dla 
różnorodności biologicznej w danym 
regionie oraz całej UE i reagowania na nie 
na jak najwcześniejszym etapie oraz w celu 
kształtowania odpowiednich zobowiązań 
dwustronnych ustalonych w negocjacjach; 
podkreśla znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen zgodności z 
zasadami zrównoważonego rozwoju oraz 
ocen oddziaływania ex post w celu 
zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane, oceniane i dostosowywane 
w ramach ocen oddziaływania na 
zrównoważony rozwój ex post oraz 
zgodnie z tymi ocenami, oraz aby 
uzależnić od nich obniżenie barier 
(poza)taryfowych; zwraca się do Komisji o 
jak najszybszą odpowiednią aktualizację 
istniejących rozdziałów umów o wolnym 
handlu;

Or. en

Poprawka 24
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich, 
popartych solidną metodyką ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich, 
popartych solidną metodyką ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
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zgodnie z propozycjami zawartymi w 
dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na przeprowadzenie takich 
analiz dotyczących różnorodności 
biologicznej; wzywa do przeprowadzania 
ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój w ramach analizy zakresu 
przyszłych umów o wolnym handlu oraz 
do ich regularnego aktualizowania w miarę 
postępów negocjacji w celu 
odpowiedniego określania możliwych 
zagrożeń i reagowania na nie na jak 
najwcześniejszym etapie oraz w celu 
kształtowania odpowiednich zobowiązań 
dwustronnych ustalonych w negocjacjach; 
podkreśla znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen oddziaływania ex 
post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój 
expost, oraz aby uzależnić od nich 
obniżenie barier (poza)taryfowych; zwraca 
się do Komisji o odpowiednią aktualizację 
istniejących rozdziałów;

zgodnie z propozycjami zawartymi w 
dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na przeprowadzenie takich 
analiz dotyczących różnorodności 
biologicznej; wzywa do przeprowadzania 
ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój w ramach analizy zakresu 
przyszłych umów o wolnym handlu i 
umów inwestycyjnych oraz do ich 
regularnego aktualizowania w miarę 
postępów negocjacji w celu 
odpowiedniego określania możliwych 
zagrożeń, ich oceny i reagowania na nie na 
jak najwcześniejszym etapie oraz w celu 
kształtowania odpowiednich zobowiązań 
dwustronnych ustalonych w negocjacjach; 
podkreśla znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen oddziaływania ex 
post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju  zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój 
ex post, oraz aby uzależnić od nich 
obniżenie barier (poza)taryfowych; zwraca 
się do Komisji o odpowiednią aktualizację 
istniejących rozdziałów; wzywa Komisję 
do ścisłej współpracy z Parlamentem i 
wyspecjalizowanymi zainteresowanymi 
stronami w celu zajęcia się tą kwestią; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wdrożenia środków opisanych i 
uzgodnionych w rozdziałach dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju także 
na terytorium Unii, aby zachować 
zgodność i spójność z wymaganiami 
stawianymi przez Unię wobec państw 
trzecich;
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Or. en

Poprawka 25
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich, 
popartych solidną metodyką ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
zgodnie z propozycjami zawartymi w 
dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na przeprowadzenie takich 
analiz dotyczących różnorodności 
biologicznej; wzywa do przeprowadzania 
ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój w ramach analizy zakresu 
przyszłych umów o wolnym handlu oraz 
do ich regularnego aktualizowania w miarę 
postępów negocjacji w celu 
odpowiedniego określania możliwych 
zagrożeń i reagowania na nie na jak 
najwcześniejszym etapie oraz w celu 
kształtowania odpowiednich zobowiązań 
dwustronnych ustalonych w negocjacjach; 
podkreśla znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen oddziaływania ex 
post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój 
expost, oraz aby uzależnić od nich 

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich, 
popartych solidną metodyką ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
zgodnie z propozycjami zawartymi w 
dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na przeprowadzenie takich 
analiz dotyczących różnorodności 
biologicznej; wzywa do przeprowadzania 
ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój w ramach analizy zakresu 
przyszłych umów o wolnym handlu oraz 
do ich regularnego aktualizowania w miarę 
postępów negocjacji w celu 
odpowiedniego określania możliwych 
zagrożeń i reagowania na nie na jak 
najwcześniejszym etapie oraz w celu 
kształtowania odpowiednich zobowiązań 
dwustronnych ustalonych w negocjacjach; 
zwraca w szczególności uwagę na 
znaczenie odpowiedniego finansowania 
organów rządowych, wsparcia organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, 
zdefiniowania i określenia zakresu 
obszarów chronionych, wyznaczenia 
właściwych organów itp.; podkreśla 
znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen oddziaływania ex 
post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
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obniżenie barier (poza)taryfowych; zwraca 
się do Komisji o odpowiednią aktualizację 
istniejących rozdziałów;

zrównoważonego rozwoju zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój 
ex post, oraz aby uzależnić od nich 
obniżenie barier (poza)taryfowych; zwraca 
się do Komisji o odpowiednią aktualizację 
istniejących rozdziałów;

Or. en

Poprawka 26
Marco Campomenosi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich, 
popartych solidną metodyką ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
zgodnie z propozycjami zawartymi w 
dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na przeprowadzenie takich 
analiz dotyczących różnorodności 
biologicznej; wzywa do przeprowadzania 
ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój w ramach analizy zakresu 
przyszłych umów o wolnym handlu oraz 
do ich regularnego aktualizowania w miarę 
postępów negocjacji w celu 
odpowiedniego określania możliwych 
zagrożeń i reagowania na nie na jak 
najwcześniejszym etapie oraz w celu 
kształtowania odpowiednich zobowiązań 
dwustronnych ustalonych w negocjacjach; 
podkreśla znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen oddziaływania ex 

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich, 
popartych solidną metodyką ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
zgodnie z propozycjami zawartymi w 
dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na przeprowadzenie takich 
analiz dotyczących różnorodności 
biologicznej; wzywa do przeprowadzania 
neutralnych i bezstronnych ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój w 
ramach analizy zakresu przyszłych umów o 
wolnym handlu oraz do ich regularnego 
aktualizowania w miarę postępów 
negocjacji w celu odpowiedniego 
określania możliwych zagrożeń i 
reagowania na nie na jak najwcześniejszym 
etapie oraz w celu kształtowania 
odpowiednich zobowiązań dwustronnych 
ustalonych w negocjacjach; podkreśla 
znaczenie systematycznego 
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post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój 
expost, oraz aby uzależnić od nich 
obniżenie barier (poza)taryfowych; zwraca 
się do Komisji o odpowiednią aktualizację 
istniejących rozdziałów;

przeprowadzania ocen oddziaływania ex 
post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój 
ex post, oraz aby uzależnić od nich 
obniżenie barier (poza)taryfowych; zwraca 
się do Komisji o odpowiednią aktualizację 
istniejących rozdziałów; przypomina, że 
umowy o wolnym handlu powinny opierać 
się na skoordynowanym podejściu i 
sprzyjać większej spójności między 
wymianą handlową, kontrolą celną i 
nadzorem rynku;

Or. en

Poprawka 27
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej do wszystkich, 
popartych solidną metodyką ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
zgodnie z propozycjami zawartymi w 
dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na przeprowadzenie takich 
analiz dotyczących różnorodności 
biologicznej; wzywa do przeprowadzania 
ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój w ramach analizy zakresu 

2. podkreśla, jak ważne jest 
systematyczne włączanie wymiaru 
różnorodności biologicznej wraz z 
wymiarem gospodarczym i społecznym do 
wszystkich, popartych solidną metodyką 
ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój, zgodnie z propozycjami zawartymi 
w dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie 
kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na przeprowadzenie takich 
analiz dotyczących różnorodności 
biologicznej; wzywa do przeprowadzania 
ocen oddziaływania na zrównoważony 



AM\1226070PL.docx 23/62 PE689.523v02-00

PL

przyszłych umów o wolnym handlu oraz 
do ich regularnego aktualizowania w miarę 
postępów negocjacji w celu 
odpowiedniego określania możliwych 
zagrożeń i reagowania na nie na jak 
najwcześniejszym etapie oraz w celu 
kształtowania odpowiednich zobowiązań 
dwustronnych ustalonych w negocjacjach; 
podkreśla znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen oddziaływania ex 
post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
oraz aby uzależnić od nich obniżenie barier 
(poza)taryfowych; zwraca się do Komisji o 
odpowiednią aktualizację istniejących 
rozdziałów;

rozwój w ramach analizy zakresu 
przyszłych umów o wolnym handlu oraz 
do ich regularnego aktualizowania w miarę 
postępów negocjacji w celu 
odpowiedniego określania możliwych 
zagrożeń i reagowania na nie na jak 
najwcześniejszym etapie oraz w celu 
kształtowania odpowiednich zobowiązań 
dwustronnych ustalonych w negocjacjach; 
podkreśla znaczenie systematycznego 
przeprowadzania ocen oddziaływania ex 
post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE w 
zakresie różnorodności biologicznej; 
apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju zawierały 
określone w czasie plany działania z 
weryfikowalnymi zobowiązaniami i 
celami, które będą regularnie 
monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój, 
oraz aby uzależnić od nich obniżenie barier 
(poza)taryfowych; zwraca się do Komisji o 
odpowiednią aktualizację istniejących 
rozdziałów;

Or. es

Poprawka 28
Seán Kelly, Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) uważa, że UE powinna promować 
priorytetowe znaczenie zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego dla krajów 
rozwijających się, które chcą powiększyć 
swoje gospodarki, dokonać ich 
transformacji i osiągać korzyści z 
rozwoju, wskazując, że handel może 
umożliwić osiąganie celów nie tylko 
społeczno-gospodarczych, ale również 
środowiskowych; zauważa, że handel 
towarami i usługami opartymi na 
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różnorodności biologicznej i inwestycje w 
takie towary i usługi mogą zachęcać do 
ograniczenia nadmiernego 
wykorzystywania różnorodności 
biologicznej, jednocześnie umożliwiając 
stworzenie bardziej zrównoważonych 
sektorów gospodarki wspierających wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu oraz 
zrównoważoną produkcję, handel i 
strukturę konsumpcji; podkreśla, iż należy 
wprowadzić zachęty rynkowe dla 
przedsiębiorstw oraz umożliwić im 
budowanie zdolności, aby zaangażować je 
w inteligentny, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu oraz 
pomóc im sprostać oczekiwaniom 
konsumentów i rosnącym wymaganiom 
dotyczącym poszanowania przyrody;

Or. en

Poprawka 29
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie pojedynczego punktu 
kontaktowego w celu rozwiązywania 
problemów dotyczących zgłaszanych 
barier handlowych i nieprzestrzegania 
zobowiązań związanych ze 
zrównoważonym handlem oraz uważa, że 
podejmowanie działań w odpowiedzi na 
nieprzestrzeganie tych zobowiązań leży w 
interesie Unii; wzywa Komisję, aby 
wyciągnęła wnioski ze sporu między UE a 
Koreą Południową, rozstrzygniętego przez 
panel ekspertów, którzy podkreślali 
znaczenie uwzględniania celów 
pośrednich i ram czasowych ratyfikacji 
konwencji międzynarodowych przez 
strony; ponownie wzywa Komisję, by 
zbadała możliwość wprowadzenia do 
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umów o wolnym handlu mechanizmu 
opartego na sankcjach, który byłby 
stosowany w ostateczności, oraz by wzięła 
pod uwagę dokument roboczy na temat 
handlu, skutków społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju sporządzony 
przez Francję i Niderlandy podczas 
przeglądu 15-punktowego planu działania 
w sprawie rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 30
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że UE powinna dążyć do 
współpracy ze swoimi partnerami 
handlowymi w celu zwiększenia i 
wzmocnienia świadomości na temat 
wymiaru różnorodności biologicznej w 
handlu, podejmować w WTO i na innych 
międzynarodowych forach handlowych 
działania na rzecz uwzględnienia 
wiążących poziomów ochrony 
różnorodności biologicznej w 
nadchodzących pracach nad reformą 
WTO, a także uwzględniać takie poziomy 
w swoich umowach o wolnym handlu, 
przy czym wprowadzenie takich wymogów 
musi opierać się na dowodach naukowych 
i nigdy nie może być formą 
pseudoekologicznego protekcjonizmu; 
podkreśla, że postanowienia dotyczące 
różnorodności biologicznej powinny 
znaleźć się we wszystkich umowach o 
wolnym handlu, umowach inwestycyjnych 
oraz umowach o dobrowolnym 
partnerstwie dotyczących egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa;
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Or. en

Poprawka 31
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspólnego dążenia do 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
morskiej różnorodności biologicznej poza 
jurysdykcją krajową; przypomina, że 
ustanowienie chronionych obszarów 
morskich na obszarach znajdujących się 
poza jurysdykcją krajową musi być 
poparte ocenami skutków społeczno-
gospodarczych i ekologicznych 
przeprowadzonymi na podstawie 
najlepszych dostępnych opinii 
naukowych;

Or. en

Poprawka 32
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do wykorzystanie 
wskaźników wypracowanych podczas 
badania ewentualnych zagrożeń dla 
różnorodności biologicznej do 
sformułowania krótko-, średnio- i 
długoterminowych celów w zakresie 
ochrony różnorodności biologicznej; 
zwraca się do Komisji o przekazywanie co 
roku Parlamentowi Europejskiemu 
aktualnych informacji na temat stanu 
realizacji tych celów;
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Or. en

Poprawka 33
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca się do Komisji o dokonanie 
oceny istniejących umów o wolnym 
handlu oraz tekstów poddawanych 
obecnie przeglądowi prawnemu pod 
kątem ich wpływu na różnorodność 
biologiczną oraz o przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu wyników tej 
oceny i planowanych dostosowań;

Or. en

Poprawka 34
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że UE musi wprowadzić 
znaczące dostosowania w swojej własnej 
polityce eksportowej, aby uniknąć 
szkodliwego wpływu swojej własnej 
polityki rolnej, uwzględniając 
jednocześnie efekty uszczuplenia środków 
wynikające z możliwych dostosowań; 
apeluje, by Komisja we współpracy z 
niezależnymi ekspertami przeprowadziła 
szczegółowe badanie na temat 
szkodliwego wpływu unijnego eksportu i 
metod produkcji na różnorodność 
biologiczną;

Or. en
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Poprawka 35
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa za kluczowe, aby Komisja 
wspierała podejście oparte na procesach i 
metodach produkcji niezwiązanych z 
produktem w celu wspierania środków, 
które mają zapobiegać dalszej utracie 
różnorodności biologicznej, na podstawie 
art. XX układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu;

3. uważa za kluczowe, aby Komisja 
wspierała podejście oparte na procesach i 
metodach produkcji niezwiązanych z 
produktem w celu wspierania środków, 
które mają zapobiegać dalszej utracie 
różnorodności biologicznej i które są 
niedyskryminujące oraz mają na celu 
najsilniejszą ochronę środowiska (MC1); 
popiera zamiar Komisji, by w 
międzynarodowych dyskusjach na temat 
handlu i środowiska forsować taką 
interpretację odpowiednich przepisów 
WTO, która uznaje prawa członków do 
skutecznej reakcji na światowe wyzwania 
związane ze środowiskiem, a w 
szczególności zmianę klimatu i ochronę 
różnorodności biologicznej; uważa, że 
częścią zespołów orzekających 
ustanowionych na mocy umów o wolnym 
handlu i umów o partnerstwie 
gospodarczym powinni być prawnicy 
specjalizujący się w handlu i kwestiach 
środowiskowych i że powinni oni być 
szczególnie zaangażowani w 
rozwiązywanie sporów wynikających z 
konfliktu między zobowiązaniami 
handlowymi a wyjątkami dotyczącymi 
ochrony środowiska; apeluje do Komisji o 
przedstawienie tego wniosku w kontekście 
inicjatywy Komisji w sprawie handlu i 
klimatu w WTO;

Or. en

Poprawka 36
Seán Kelly, Christophe Hansen
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa za kluczowe, aby Komisja 
wspierała podejście oparte na procesach i 
metodach produkcji niezwiązanych z 
produktem w celu wspierania środków, 
które mają zapobiegać dalszej utracie 
różnorodności biologicznej, na podstawie 
art. XX układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu;

3. uważa za kluczowe, aby Komisja 
wspierała podejście oparte na procesach i 
metodach produkcji niezwiązanych z 
produktem w celu wspierania środków, 
które mają zapobiegać dalszej utracie 
różnorodności biologicznej, w oparciu o 
pewne, przewidywalne i 
niedyskryminujące ramy zgodne z 
zasadami WTO, w odniesieniu do 
produktów krajowych i produktów 
wywożonych przez państwa trzecie;

Or. en

Poprawka 37
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
innego podejścia w negocjacjach 
handlowych w celu ułatwienia 
preferencyjnego dostępu do rynku UE 
tylko tym partnerom handlowym, którzy 
skutecznie wdrażają wszystkie 
wielostronne umowy środowiskowe 
związane z ochroną różnorodności 
biologicznej lub o utrzymanie ceł na 
surowce, towary i usługi, które według 
oceny oddziaływania na zrównoważony 
rozwój i analizy zakresu są uważane za 
szkodliwe dla różnorodności biologicznej; 
zwraca się do Komisji o opracowanie opcji 
szybkiej reakcji w przypadku naruszeń lub 
braku wdrożenia postanowień umowy, w 
ramach której to opcji przywracano by 
taryfy celne w stosunku do partnera 
handlowego, który dopuścił się 
naruszenia;
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Or. en

Poprawka 38
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do promowania 
praktyk handlowych wspierających 
ochronę oznaczeń geograficznych (OG) i 
skupiających się w szczególności na 
lokalnych produktach, które są bardziej 
zgodne z celem zachowania różnorodności 
biologicznej;

Or. it

Poprawka 39
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do Komisji o wzięcie pod 
uwagę transterytorialnego wymiaru utraty 
różnorodności biologicznej, a w 
szczególność jego wpływu na kraje 
rozwijające się, oraz o dokonanie 
naukowej oceny całościowego wpływu 
Unii na różnorodność biologiczną 
planety;

Or. en

Poprawka 40
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
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Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wnosi o przeprowadzenie 
niezależnej dogłębnej analizy skutków 
pozostałych w umowach handlowych 
postanowień dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem i 
systemu sądów ds. inwestycji oraz skutków 
karty energetycznej na różnorodność 
biologiczną i wzywa do szybkiego ich 
dostosowania w przypadku wykazania ich 
negatywnego oddziaływania;

Or. en

Poprawka 41
Marco Campomenosi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 42
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych;

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
propagowanie neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r.; zachęca Komisję do 
uzgodnienia z każdym partnerem 
handlowym objętym umową handlową 
planu działania zawierającego kluczowe 
etapy oraz do odgrywania roli lidera na 
odpowiednich forach międzynarodowych; 
podkreśla, że zrównoważony rozwój i 
neutralność klimatyczna powinny nadal 
być jednym z kluczowych celów unijnych 
programów, dlatego też unijna polityka 
handlowa zgodna ze strategią na rzecz 
bioróżnorodności powinna umożliwić 
MŚP wykorzystanie zielonej transformacji 
do zwiększenia konkurencyjności, 
obniżenia kosztów i tworzenia miejsc 
pracy; uważa, że wszelkie cele ochrony 
gruntów w UE powinny uwzględniać 
różne warunki i możliwości każdego 
państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 43
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE powinno być pilne wycofanie paliw 
kopalnych i instrumentów stojących w 
sprzeczności z celami zrównoważonego 
rozwoju, w duchu zobowiązań podjętych 
na szczycie G20 w Pittsburghu w 2009 r.; 
zachęca Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
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międzynarodowych; międzynarodowych;

Or. es

Poprawka 44
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych;

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne zastąpienie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych;

Or. it

Poprawka 45
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do stworzenia 
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lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych;

zależności między udowodnionym 
wdrożeniem wielostronnych umów 
środowiskowych a obniżeniem taryf 
celnych w obecnych i przyszłych 
umowach; zachęca Komisję do 
odgrywania w tym wielostronnym 
kontekście roli lidera na odpowiednich 
forach międzynarodowych, a w 
szczególności w WTO; zwraca się do 
Komisji, by dążyła do stworzenia 
możliwości zwiększania taryf celnych na 
produkty i usługi, w przypadku których 
udowodniono naukowo, że mają w danym 
regionie negatywny wpływ na 
różnorodność biologiczną; podkreśla 
konieczność stworzenia w WTO ram 
prawnych, które umożliwią tworzenie 
barier pozataryfowych i zakazów handlu 
surowcami, towarami i usługami 
stanowiącymi zagrożenie dla 
różnorodności biologicznej, aby 
zniechęcać do handlu takimi surowcami, 
towarami i usługami oraz do ich 
produkcji;

Or. en

Poprawka 46
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 

4. przypomina, że według ostrożnych 
szacunków OECD wartość przepływów 
finansowych, które są potencjalnie 
szkodliwe dla różnorodności biologicznej 
(w postaci dotacji na paliwa kopalne i 
dopłat rolnych), wynosi 500 mld USD 
rocznie, czyli dziesięć razy więcej niż 
światowe przepływy finansowe na ochronę 
różnorodności biologicznej i 
zrównoważone użytkowanie; uważa, że 
celem polityki handlowej UE i zielonej 
dyplomacji powinno być pilne wycofanie 
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międzynarodowych; paliw kopalnych i dotacji szkodliwych dla 
środowiska, zgodnie z zobowiązaniami 
podjętymi na szczycie G20 w Pittsburghu 
w 2009 r.; zachęca Komisję do 
uzgodnienia z każdym partnerem 
handlowym objętym umową handlową 
planu działania zawierającego kluczowe 
etapy oraz do odgrywania roli lidera na 
odpowiednich forach międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 47
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych;

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne podjęcie działań ukierunkowanych 
na promowanie stopniowej transformacji 
energetycznej, aby zachęcać do 
korzystania z technologii nisko- lub 
zeroemisyjnych i do wyeliminowania 
dotacji szkodliwych dla środowiska, 
zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na 
szczycie G20 w Pittsburghu w 2009 r.; 
zachęca Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych;

Or. es

Poprawka 48
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 4



PE689.523v02-00 36/62 AM\1226070PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych;

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych, w szczególności 
opowiadając się za przyjęciem wiążących 
celów na szczeblu międzynarodowym, aby 
zwiększyć poziom ambicji i zapewnić 
skuteczność działań na rzecz globalnej 
różnorodności biologicznej po 2020 r.;

Or. en

Poprawka 49
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych;

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych; wzywa w związku z 
tym do skoordynowanego wycofania się z 
Traktatu karty energetycznej, który chroni 
i promuje inwestycje w energię ze źródeł 
kopalnych;
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Or. fr

Poprawka 50
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych;

4. uważa, że celem polityki handlowej 
UE i zielonej dyplomacji powinno być 
pilne wycofanie paliw kopalnych i dotacji 
szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie 
G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca 
Komisję do uzgodnienia z każdym 
partnerem handlowym objętym umową 
handlową planu działania zawierającego 
kluczowe etapy oraz do odgrywania roli 
lidera na odpowiednich forach 
międzynarodowych, w szczególności w 
WTO, gdzie UE powinna nadal odgrywać 
przewodnią rolę w znajdowaniu 
wielostronnych rozwiązań dla 
powszechnych światowych problemów;

Or. en

Poprawka 51
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. w tym kontekście zwraca się do 
Komisji o zbadanie konieczności 
wprowadzenia zakazu handlu niektórymi 
produktami w celu ochrony różnorodności 
biologicznej;

Or. en
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Poprawka 52
Marco Campomenosi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Rady, by w projekcie 
mandatu dotyczącego przyszłych umów 
oraz przy okazji przeglądu istniejących 
umów uczyniła Konwencję o 
różnorodności biologicznej (CBD), wraz z 
porozumieniem paryskim, zasadniczym 
elementem umów o wolnym handlu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 53
Seán Kelly, Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Rady, by w projekcie 
mandatu dotyczącego przyszłych umów 
oraz przy okazji przeglądu istniejących 
umów uczyniła Konwencję o 
różnorodności biologicznej (CBD), wraz z 
porozumieniem paryskim, zasadniczym 
elementem umów o wolnym handlu;

5. zwraca się do Rady, by w projekcie 
mandatu dotyczącego przyszłych umów 
oraz przy okazji przeglądu istniejących 
umów nadała priorytet skutecznemu 
wdrażaniu w umowach handlowych i 
inwestycyjnych Konwencji o 
różnorodności biologicznej oraz 
potwierdziła zobowiązania wynikające z 
Konwencji o międzynarodowym handlu 
dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem (CITES), a 
także uczyniła weryfikowalne cele 
porozumienia paryskiego zasadniczym 
elementem umów o wolnym handlu; 
uważa, że uwarunkowania dotyczące taryf 
celnych muszą być realistyczne i nie mogą 
prowadzić tylko do tego, że partnerzy 
handlowi będą dokonywać wymiany 
handlowej poza umowami, ale powinny 
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zachęcać do osiągania postępów w 
zrównoważonym rozwoju; podkreśla, że 
cele z Aichi w zakresie ochrony 
różnorodności biologicznej nie zostały 
wdrożone tak, jak tego oczekiwano, i że 
sytuacja związana z globalną 
różnorodnością biologiczną jest bardzo 
poważna, co stanowi bezpośrednie 
zagrożenie dla interesów ludzkich, w tym 
żywności, zdrowia i bezpieczeństwa; 
zauważa, że podczas COP 15 maja zostać 
uzgodnione nowe cele globalnych ram 
różnorodności biologicznej na okres po 
2020 roku CBD, w tym cele dotyczące 
kwestii handlu dziką fauną i florą; wzywa 
Komisję, by nawoływała do bardziej 
ambitnych celów w zakresie ochrony 
różnorodności biologicznej, w tym 
mierzalnych wskaźników i skutecznych 
mechanizmów monitorowania; podkreśla, 
że Konwencja o różnorodności 
biologicznej jest powszechnym 
porozumieniem 196 stron, w związku z 
czym wzywa Sany Zjednoczone i Watykan 
do przystąpienia do niej;

Or. en

Poprawka 54
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Rady, by w projekcie 
mandatu dotyczącego przyszłych umów 
oraz przy okazji przeglądu istniejących 
umów uczyniła Konwencję o 
różnorodności biologicznej (CBD), wraz z 
porozumieniem paryskim, zasadniczym 
elementem umów o wolnym handlu;

5. zwraca się do Rady, by w projekcie 
mandatu dotyczącego przyszłych umów 
oraz przy okazji przeglądu istniejących 
umów uczyniła Konwencję o 
różnorodności biologicznej (CBD) oraz 
Konwencję o międzynarodowym handlu 
dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem (CITES), wraz z 
porozumieniem paryskim, zasadniczym 
elementem umów o wolnym handlu; jest 
zdania, że w przyszłych stosunkach 
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transatlantyckich EU powinna nadać 
priorytet ratyfikacji i wdrożeniu CBD 
przez Stany Zjednoczone; podkreśla 
znaczenie nadchodzącej reformy 
rozporządzenia w sprawie GSP w 
zapewnianiu silniejszych uwarunkowań 
klimatycznych i środowiskowych, w tym w 
odniesieniu do CBD; przypomina, że 
zgodnie z ust. 161 opinii 2/15 Trybunału 
Sprawiedliwości, naruszenie postanowień 
rozdziału dotyczącego handlu i 
zrównoważonego rozwoju upoważnia 
drugą stronę „do wstrzymania lub 
zawieszenia liberalizacji tej wymiany 
przewidzianej w innych postanowieniach 
owej umowy”; uważa, że należy dokonać 
odpowiedniego przeglądu istniejących 
umów o wolnym handlu lub że komitety 
ds. wdrożenia umów powinny wystąpić z 
odpowiednimi wnioskami; popiera 
trwające prace w OCED mające na celu 
wzmocnienie aspektu związanego z 
różnorodnością biologiczną w wytycznych 
w sprawie odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej i zwraca się do 
Komisji, by odpowiednio uwzględniła tę 
kwestię w nadchodzącym unijnym 
pakiecie dotyczącym należytej 
staranności;

Or. en

Poprawka 55
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Rady, by w projekcie 
mandatu dotyczącego przyszłych umów 
oraz przy okazji przeglądu istniejących 
umów uczyniła Konwencję o 
różnorodności biologicznej (CBD), wraz z 
porozumieniem paryskim, zasadniczym 

5. zwraca się do Rady, by w projekcie 
mandatu dotyczącego przyszłych umów 
oraz przy okazji przeglądu istniejących 
umów uczyniła Konwencję o 
różnorodności biologicznej (CBD) oraz 
Konwencję o międzynarodowym handlu 
dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 
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elementem umów o wolnym handlu; zagrożonych wyginięciem (CITES), wraz z 
porozumieniem paryskim, zasadniczym 
elementem umów o wolnym handlu, jako 
że UE musi wyznaczyć wysoki standard i 
tworzyć zachęty i mechanizmy 
egzekwowania konwencji i wielostronnych 
umów środowiskowych, które nie dają 
bezpośredniego dostępu do środków 
ochrony prawnej i dochodzenia roszczeń;

Or. en

Poprawka 56
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Rady, by w projekcie 
mandatu dotyczącego przyszłych umów 
oraz przy okazji przeglądu istniejących 
umów uczyniła Konwencję o 
różnorodności biologicznej (CBD), wraz z 
porozumieniem paryskim, zasadniczym 
elementem umów o wolnym handlu;

5. zwraca się do Rady, by w projekcie 
mandatu dotyczącego przyszłych umów 
oraz przy okazji przeglądu istniejących 
umów uczyniła Konwencję o 
różnorodności biologicznej (CBD), wraz z 
porozumieniem paryskim, zasadniczym 
elementem umów o wolnym handlu; 
wzywa do wdrożenia procedury 
regularnego przeglądu mandatów 
negocjacyjnych, która pozwoli na 
dostosowanie celów środowiskowych w 
umowach handlowych;

Or. fr

Poprawka 57
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Rady, by w projekcie 
mandatu dotyczącego przyszłych umów 

5. zwraca się do Rady, by w projekcie 
mandatu dotyczącego przyszłych umów 
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oraz przy okazji przeglądu istniejących 
umów uczyniła Konwencję o 
różnorodności biologicznej (CBD), wraz z 
porozumieniem paryskim, zasadniczym 
elementem umów o wolnym handlu;

oraz przy okazji przeglądu istniejących 
umów uczyniła Konwencję o 
różnorodności biologicznej (CBD), wraz z 
porozumieniem paryskim, zasadniczym 
elementem umów o wolnym handlu; 
apeluje do Komisji, by uwzględniła CBD 
w przeglądzie polityki handlowej;

Or. en

Poprawka 58
Seán Kelly, Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 5 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie, by 
uwzględniały kwestie ochrony 
różnorodności biologicznej i jej 
zrównoważonego użytkowania na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w 
politykach sektorowych i 
międzysektorowych obejmujących handel, 
plany i programy w celu stanowienia 
skutecznych ram instytucjonalnych, 
prawnych i regulacyjnych opartych na 
podejściu sprzyjającym włączeniu 
społecznemu; podkreśla znaczenie, jakie 
otwartość i przewidywalność mają dla 
europejskich przedsiębiorstw, a zwłaszcza 
MŚP, oraz że należy usprawnić 
komunikację i budowanie zdolności, aby 
MŚP mogły w pełni korzystać z umów 
handlowych w zrównoważony sposób;

Or. en

Poprawka 59
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że w odniesieniu do 
wprowadzenia nowej umowy handlowej 
należy przyjąć stopniowe podejście, tak 
aby nie działać na szkodę przedsiębiorstw 
UE, zwłaszcza MŚP, i nie wprowadzać 
wymogów zgodności z nowymi przepisami, 
które mogłyby postawić te 
przedsiębiorstwa w niekorzystnej sytuacji 
ekonomicznej;

Or. it

Poprawka 60
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża poparcie dla koncepcji, 
zgodnie z którą unijna polityka handlowa 
mogłaby przyczyniać się do ochrony 
różnorodności biologicznej przez 
zharmonizowanie jej z korzystną dla 
środowiska działalnością produkcyjną, 
taką jak rolnictwo czy leśnictwo;

Or. es

Poprawka 61
Seán Kelly, Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE, by przyjęła białą listę 
gatunków zagrożonych w celu 
skutecznego zwalczania nielegalnego 
handlu nimi, usprawniła szkolenia 
funkcjonariuszy celnych oraz wsparła 

6. wzywa UE, by usprawniła 
szkolenia funkcjonariuszy celnych, 
podniosła poziom wiedzy technicznej oraz 
zapewniła odpowiednie środki, aby 
znacząco zwiększyć możliwości 
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stworzenie mechanizmu zakazującego 
wywozu zagrożonych gatunków objętych 
ochroną w krajach pochodzenia;

egzekwowania prawa w celu 
monitorowania handlu zagrożonymi 
gatunkami i dalszego wzmocnienia walki z 
nielegalnym handlem dziką fauną i florą; 
odnotowuje, że ponad 38 700 gatunków, w 
tym ok. 5950 gatunków zwierząt i 32 800 
gatunków roślin, jest objętych w ramach 
CITES ochroną przed nadmiernym 
wykorzystywaniem poprzez handel 
międzynarodowy; zauważa, że aby 
przyjęcie białej listy gatunków 
zagrożonych było skuteczne, należałoby 
dokonać dogłębnego przeglądu 
istniejącego systemu handlu dziką fauną i 
florą; w związku z tym uważa, że należy 
przeznaczyć dalsze zasoby na 
wzmacnianie środków wykonawczych w 
ramach istniejących struktur 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 62
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE, by przyjęła białą listę 
gatunków zagrożonych w celu skutecznego 
zwalczania nielegalnego handlu nimi, 
usprawniła szkolenia funkcjonariuszy 
celnych oraz wsparła stworzenie 
mechanizmu zakazującego wywozu 
zagrożonych gatunków objętych ochroną 
w krajach pochodzenia;

6. odnotowuje, iż z jednej strony 
według szacunków IPBES wartość 
legalnego handlu dziką fauną i florą 
wzrosła o 500 % w stosunku do 2005 r. i o 
2000 % w stosunku do lat 80. XX wieku, a 
z drugiej strony legalne i nielegalne formy 
tej wymiany handlowej są często ze sobą 
głęboko powiązane; wzywa UE, by 
przyjęła białą listę gatunków zagrożonych 
w celu skutecznego zwalczania 
nielegalnego handlu nimi, usprawniła 
szkolenia funkcjonariuszy celnych oraz 
wsparła stworzenie mechanizmu na wzór 
umowy o dobrowolnym partnerstwie lub 
listy NNN zakazującego przywozu do UE 
gatunków objętych ochroną w krajach 
pochodzenia; wzywa Komisję do 
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zwiększenia znaczenia zielonej inicjatywy 
celnej w nadchodzącym planie działania 
unii celnej oraz do promowania 
wykorzystania systemu TRACES w 
państwach członkowskich; apeluje o 
długofalowe wsparcie dla reformy CITES 
skupionej wokół odwrócenia zasady 
tworzenia list gatunków i ukierunkowanej 
na wyeliminowanie dokumentów 
papierowych oraz o zwiększenie budżetu 
CITES, w szczególności wykorzystując 
środki wpłacane przez sektor; podkreśla, 
że pandemia COVID-19 pokazała 
znaczenie zasady „Jedno zdrowie” w 
kształtowaniu polityki oraz dowiodła, że 
potrzebne są zmiany, które doprowadzą do 
transformacji, w tym współpraca 
interdyscyplinarna i międzysektorowa; 
wzywa Komisję, by angażowała się w 
dialog w kwestiach regulacyjnych 
przewidziany w umowach o wolnym 
handlu, aby promować rygorystyczne 
standardy unijne w dziedzinie dobrostanu 
zwierząt i środków sanitarnych i 
fitosanitarnych w celu zminimalizowania 
ryzyka przyszłych epidemii i pandemii;

Or. en

Poprawka 63
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE, by przyjęła białą listę 
gatunków zagrożonych w celu skutecznego 
zwalczania nielegalnego handlu nimi, 
usprawniła szkolenia funkcjonariuszy 
celnych oraz wsparła stworzenie 
mechanizmu zakazującego wywozu 
zagrożonych gatunków objętych ochroną w 
krajach pochodzenia;

6. wzywa UE, by przyjęła białą listę 
gatunków zagrożonych w celu skutecznego 
zwalczania nielegalnego handlu nimi, 
usprawniła szkolenia swoich urzędników, 
a dokładniej funkcjonariuszy celnych, w 
dziedzinie różnorodności biologicznej oraz 
wsparła stworzenie mechanizmu 
zakazującego wywozu zagrożonych 
gatunków objętych ochroną w krajach 
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pochodzenia;

Or. es

Poprawka 64
Marco Campomenosi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE, by przyjęła białą listę 
gatunków zagrożonych w celu skutecznego 
zwalczania nielegalnego handlu nimi, 
usprawniła szkolenia funkcjonariuszy 
celnych oraz wsparła stworzenie 
mechanizmu zakazującego wywozu 
zagrożonych gatunków objętych ochroną w 
krajach pochodzenia;

6. wzywa UE, by przyjęła białą listę 
gatunków roślin i zwierząt zagrożonych w 
różnych regionach świata w celu 
skutecznego zwalczania nielegalnego 
handlu nimi, usprawniła szkolenia 
funkcjonariuszy celnych oraz wsparła 
stworzenie mechanizmu zakazującego 
wywozu zagrożonych gatunków objętych 
ochroną w krajach pochodzenia;

Or. en

Poprawka 65
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do przestrzegania 
europejskich norm produkcji w 
odniesieniu do handlu z państwami 
trzecimi i importu z tych państw; uważa, 
że importowana żywność i produkty, które 
nie spełniają unijnych norm dotyczących 
różnorodności biologicznej, nie powinny 
być dozwolone na rynku wewnętrznym;

Or. it
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Poprawka 66
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje, aby przeprowadzano 
szczegółowe oceny oddziaływania przed 
przedstawieniem każdego wniosku 
ustawodawczego w dziedzinie 
różnorodności biologicznej, mające na 
celu przeanalizowanie oddziaływania tego 
wniosku pod względem społecznym, 
środowiskowym i gospodarczym w świetle 
danych i dowodów naukowych;

Or. es

Poprawka 67
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by zbadała 
możliwość dodania protokołu dotyczącego 
przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie 
do Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej;

skreśla się

Or. it

Poprawka 68
Marco Campomenosi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka
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7. wzywa Komisję, by zbadała 
możliwość dodania protokołu dotyczącego 
przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie 
do Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 69
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by zbadała 
możliwość dodania protokołu dotyczącego 
przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie 
do Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 70
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by zbadała 
możliwość dodania protokołu dotyczącego 
przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie 
do Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej;

7. wzywa Komisję, by zbadała 
możliwość dodania protokołu dotyczącego 
przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie 
do Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej; w związku 
z tym wzywa Komisję, by w trybie pilnym 
przedstawiła wniosek w sprawie unijnych 
ram prawnych opartych na 
obowiązkowym badaniu due diligence 
dotyczącym handlu dziką fauną i florą (na 
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podstawie Konwencji CITES) oraz 
wpływu takiego handlu na utratę 
różnorodności biologicznej w państwach 
trzecich, z którymi UE prowadzi wymianę 
handlową;

Or. en

Poprawka 71
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by zbadała 
możliwość dodania protokołu dotyczącego 
przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie 
do Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej;

7. wzywa Komisję, by zbadała 
możliwość dodania protokołu dotyczącego 
przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie 
do Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej; uważa, że 
ocena i przegląd dyrektywy o 
przestępstwach przeciwko środowisku jest 
okazją do lepszego zajęcia się kwestią 
takich przestępstw i wzmocnienia jej 
egzekwowalności;

Or. en

Poprawka 72
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zachęca Komisję, by wprowadziła 
odpowiednie korekty w ramach przeglądu 
polityki handlowej w celu nadania 
skutecznej mocy wykonawczej rozdziałom 
dotyczącym handlu i zrównoważonego 
rozwoju w umowach handlowych;
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Or. fr

Poprawka 73
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. apeluje, by za pośrednictwem 
umów handlowych promowano 
stosowanie innowacyjnych praktyk i 
cyfryzację rolnictwa oraz zachęcano do 
tych działań, aby sektor pierwotny 
dostosował swoje praktyki do nowych 
potrzeb z zamiarem poprawy 
różnorodności biologicznej w Unii i poza 
nią;

Or. es

Poprawka 74
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. ostrzega przed ryzykiem 
delokalizacji określonych sektorów 
produkcji do krajów takich jak Chiny, 
których przepisy w dziedzinie 
różnorodności biologicznej są mniej 
restrykcyjne od europejskich, pomimo 
determinacji, z jaką Komisja Europejska 
pragnie uczynić z tych krajów swoich 
najważniejszych partnerów handlowych;

Or. es

Poprawka 75
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Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażony przez Komisję zamiar 
przedstawienia wiosną 2021 r. wniosku 
ustawodawczego zakazującego 
wprowadzania do obrotu w UE produktów 
związanych z wylesianiem lub degradacją 
lasów; wzywa Komisję do przyjęcia 
moratorium na przywóz dzikich zwierząt z 
obszarów, na których wykryto nowe 
ogniska chorób zakaźnych;

8. wzywa Komisję do przyjęcia 
moratorium na przywóz dzikich zwierząt z 
obszarów, na których wykryto nowe 
ogniska chorób zakaźnych;

Or. it

Poprawka 76
Seán Kelly, Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażony przez Komisję zamiar 
przedstawienia wiosną 2021 r. wniosku 
ustawodawczego zakazującego 
wprowadzania do obrotu w UE produktów 
związanych z wylesianiem lub degradacją 
lasów; wzywa Komisję do przyjęcia 
moratorium na przywóz dzikich zwierząt z 
obszarów, na których wykryto nowe 
ogniska chorób zakaźnych;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażony przez Komisję zamiar 
przedstawienia wiosną 2021 r. wniosku 
ustawodawczego zakazującego 
wprowadzania do obrotu w UE produktów 
związanych z wylesianiem lub degradacją 
lasów; wzywa Komisję do przyjęcia 
mechanizmu skutecznego monitorowania 
przywozu dzikich zwierząt z obszarów, na 
których wykryto nowe ogniska chorób 
zakaźnych w celu ewentualnej interwencji 
w przypadku braku należytego 
zapewnienia bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 77
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Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażony przez Komisję zamiar 
przedstawienia wiosną 2021 r. wniosku 
ustawodawczego zakazującego 
wprowadzania do obrotu w UE produktów 
związanych z wylesianiem lub degradacją 
lasów; wzywa Komisję do przyjęcia 
moratorium na przywóz dzikich zwierząt z 
obszarów, na których wykryto nowe 
ogniska chorób zakaźnych;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażony przez Komisję zamiar 
przedstawienia wiosną 2021 r. wniosku 
ustawodawczego zakazującego 
wprowadzania do obrotu w UE produktów 
związanych z wylesianiem lub degradacją 
lasów; wzywa Komisję do przyjęcia 
moratorium na przywóz dzikich zwierząt z 
obszarów, na których wykryto nowe 
ogniska chorób zakaźnych; jako że 
rolnictwo intensywne jest jedną z 
głównych przyczyn utraty różnorodności 
biologicznej, uważa, że polityka handlowa 
powinna również systematyczne wspierać 
rozwój rolnictwa ekologicznego w krajach 
partnerskich, zgodnie z celami UE na 
2030 r.; wzywa Komisję do 
zagwarantowania, by postanowienia 
umów handlowych dotyczące rybołówstwa 
chroniły różnorodność biologiczną mórz i 
apeluje do partnerów handlowych o 
holistyczne zajęcie się kwestią szkodliwego 
wpływu człowieka na środowisko morskie, 
aby do 2030 r. objąć ochroną 30 % 
oceanu; wzywa Komisję do podjęcia 
działań mających na celu zakazanie 
wywozu z UE szkodliwych substancji 
zabronionych w UE zgodnie z zasadą „nie 
szkodzić”, konwencją rotterdamska w 
sprawie procedury zgody po uprzednim 
poinformowaniu w międzynarodowym 
handlu niektórymi niebezpiecznymi 
substancjami chemicznymi i pestycydami 
oraz Europejskim Zielonym Ładem;

Or. en

Poprawka 78
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażony przez Komisję zamiar 
przedstawienia wiosną 2021 r. wniosku 
ustawodawczego zakazującego 
wprowadzania do obrotu w UE produktów 
związanych z wylesianiem lub degradacją 
lasów; wzywa Komisję do przyjęcia 
moratorium na przywóz dzikich zwierząt z 
obszarów, na których wykryto nowe 
ogniska chorób zakaźnych;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażony przez Komisję zamiar 
przedstawienia wiosną 2021 r. wniosku 
ustawodawczego zakazującego 
wprowadzania do obrotu w UE produktów 
związanych z wylesianiem lub degradacją 
lasów; podkreśla konieczność podjęcia 
działań ukierunkowanych na dostawców, 
zwracając uwagę na przykład umów o 
dobrowolnym partnerstwie dotyczących 
egzekwowania prawa, zarządzania i 
handlu w dziedzinie leśnictwa mających 
na celu ochronę lasów, które są 
siedliskiem naturalnym wielu 
zagrożonych gatunków, aby zachęcać do 
zrównoważonej gospodarki leśnej, zająć 
się problemem wylesiania i degradacji 
lasów oraz promować zrównoważony 
rozwój, zgodnie ze zobowiązaniami 
Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, porozumienia paryskiego i 
celami z Aichi Konwencji o różnorodności 
biologicznej; wzywa Komisję do przyjęcia 
moratorium na przywóz dzikich zwierząt z 
obszarów, na których wykryto nowe 
ogniska chorób zakaźnych;

Or. en

Poprawka 79
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażony przez Komisję zamiar 
przedstawienia wiosną 2021 r. wniosku 
ustawodawczego zakazującego 
wprowadzania do obrotu w UE produktów 

8. z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażony przez Komisję zamiar 
przedstawienia wiosną 2021 r. wniosku 
ustawodawczego zakazującego 
wprowadzania do obrotu w UE produktów, 
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związanych z wylesianiem lub degradacją 
lasów; wzywa Komisję do przyjęcia 
moratorium na przywóz dzikich zwierząt z 
obszarów, na których wykryto nowe 
ogniska chorób zakaźnych;

których procesy produkcyjne związane są 
z wylesianiem lub degradacją lasów; 
wzywa Komisję do przyjęcia moratorium 
na przywóz dzikich zwierząt  i wszelkich 
innych gatunków z obszarów, na których 
wykryto nowe ogniska chorób zakaźnych; 
zwraca się do Komisji o zapewnienie 
lepszego wdrażania przepisów celnych 
podczas kontroli na granicach, aby 
zwiększyć skuteczność środków 
zapobiegających napływowi inwazyjnych 
gatunków;

Or. en

Poprawka 80
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. przypomina o pilnej konieczności 
zapewnienia ochrony społecznościom 
lokalnym, ludom tubylczym i osobom 
zgłaszającym przypadki naruszenia, 
stojącym na pierwszej linii obrony 
środowiska i ochrony różnorodności 
biologicznej;

Or. fr

Poprawka 81
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zauważa, że powierzchnia terenów 
zalesionych w UE stopniowo powiększa 
się, w przeciwieństwie do postępującego 
wylesiania na różnych obszarach w Azji, 
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Afryce i Ameryce Łacińskiej;

Or. es

Poprawka 82
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wyraża zaniepokojenie z powodu 
polityki wylesiania skierowanej przeciwko 
puszczy amazońskiej oraz osłabiania jej 
unikalnego ekosystemu i różnorodności 
biologicznej;

Or. fr

Poprawka 83
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję, by priorytetowo 
potraktowała budowanie zdolności krajów 
beneficjentów do wdrażania CBD w 
ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej, jak również pomocy na rzecz 
wymiany handlowej.

9. wzywa Komisję, by priorytetowo 
potraktowała budowanie zdolności krajów 
beneficjentów do wdrażania CBD w 
ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej, jak również pomocy na rzecz 
wymiany handlowej; podkreśla w tym 
kontekście kluczową rolę społeczności 
lokalnych, ludów tubylczych i obrońców 
praw człowieka w zakresie środowiska w 
utrzymaniu różnorodności biologicznej 
oraz zwraca uwagę na konieczność 
poszanowania zasady ONZ dobrowolnej, 
uprzedniej i świadomej zgody; zaleca, by 
mandat negocjacyjny umów handlowych i 
umów o wolnym handlu obejmował 
konieczność ratyfikowania i wdrożenia 
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konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy dotyczącej ludności tubylczej i 
plemiennej; podkreśla znaczenie 
zapewnienia – poprzez ulepszenie metod i 
praktyk oceny – by działania UE związane 
z rozwojem i współpracą nie wpływały 
negatywnie na różnorodność biologiczną.

Or. en

Poprawka 84
Seán Kelly, Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję, by priorytetowo 
potraktowała budowanie zdolności krajów 
beneficjentów do wdrażania CBD w 
ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej, jak również pomocy na rzecz 
wymiany handlowej.

9. wzywa Komisję, by priorytetowo 
potraktowała budowanie zdolności krajów 
beneficjentów do wdrażania CBD w 
ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej, jak również pomocy na rzecz 
wymiany handlowej; wzywa Komisję do 
promowania synergii z innymi 
konwencjami, organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
podczas wspierania i wdrażania działań 
budujących zdolności związane z ochroną 
różnorodności biologicznej w celu 
zapewnienia zintegrowanego i 
skoordynowanego podejścia do 
budowania zdolności i współpracy 
naukowo-technicznej; odnotowuje, iż 
wiele krajów nie posiada odpowiednich 
zdolności, by w wystarczającym stopniu 
wdrażać środki mające na celu ochronę 
różnorodności biologicznej; w związku z 
tym wzywa Komisję do wzmocnienia 
budowania zdolności, w tym poprzez 
transfer wiedzy, dzielenie się technologią i 
szkolenia w zakresie umiejętności, aby 
umożliwić krajom lepsze zarządzanie 
różnorodnością biologiczną i korzystanie z 
funkcji ekosystemu.
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Or. en

Poprawka 85
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję, by priorytetowo 
potraktowała budowanie zdolności krajów 
beneficjentów do wdrażania CBD w 
ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej, jak również pomocy na rzecz 
wymiany handlowej.

9. wzywa Komisję, by priorytetowo 
potraktowała budowanie zdolności krajów 
beneficjentów do wdrażania CBD, CITES 
i innych konwencji i porozumień 
mających kluczowe znaczenie dla 
różnorodności biologicznej w ramach 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej, jak 
również pomocy na rzecz wymiany 
handlowej; w tym kontekście podkreśla 
również konieczność wsparcia 
restrukturyzacji w państwach trzecich, w 
których cały model rozwoju jest zależny od 
wywozu towarów i usług szkodliwych dla 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 86
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla pozytywny wpływ unijnej 
polityki promocji produktów rolnych w 
kontekście zwrócenia uwagi państw 
trzecich na aspekty środowiskowe, 
społeczne i związane ze zrównoważonym 
rozwojem europejskich procesów 
produkcyjnych; uważa, że przy 
przydzielaniu środków finansowych 
należy zapewnić pierwszeństwo 
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produktom ekologicznym, tradycyjnym, 
typowym, objętym oznaczeniem 
geograficznym oraz pochodzącym z 
krótkich łańcuchów dostaw;

Or. it

Poprawka 87
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zwraca się do Komisji o utworzenie 
centralnego systemu danych i analizy 
statystycznej opartego na działalności 
Eurostatu i urzędów statystycznych 
państw członkowskich w celu uzyskania 
bardziej precyzyjnych zapisów w 
inwentarzach ekosystemowych;

Or. es

Poprawka 88
Marco Campomenosi

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. uważa, że strategia powinna 
wyznaczyć realistyczne, możliwe do 
osiągnięcia i sprawiedliwe cele, dające 
zainteresowanym stronom i odnośnym 
zaangażowanym podmiotom możliwość i 
czas na stopniowe, a nie raptowne 
dostosowanie się do wszelkich 
niezbędnych zmian w procesie produkcji; 
wyraża ubolewanie, że ograniczenie celów 
nie bierze pod uwagę postępów już 
osiągniętych przez zainteresowane strony 
z UE;
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Or. en

Poprawka 89
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. jest świadom trudności 
dotyczących użytkowania mórz 
wynikających z planowania 
przestrzennego obszarów morskich, a w 
szczególności projektowania chronionych 
obszarów morskich leżących poza 
jurysdykcją państw członkowskich i 
wzywa państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich;

Or. en

Poprawka 90
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa do wprowadzenia zakazu 
eksportowania do państw trzecich 
pestycydów zakazanych w Unii 
Europejskiej ze względu na zagrożenie dla 
zdrowia, środowiska i różnorodności 
biologicznej;

Or. fr

Poprawka 91
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne
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Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że wymagania, jakie 
muszą spełniać europejscy producenci (w 
szczególności w odniesieniu do 
standardów produkcji), powinny również 
obowiązkowo dotyczyć towarów 
przywożonych do UE, bez możliwości 
negocjacji tej kwestii podczas 
negocjowania umów o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 92
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że dostęp do aktualnych 
technologii odgrywa kluczową rolę w 
utrzymaniu konkurencyjności 
europejskiego rolnictwa na światowym 
rynku i wysokich standardów 
europejskich;

Or. en

Poprawka 93
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. zauważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
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spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt; polityka promocji UE 
obejmująca wszystkie unijne produkty 
rolne może aktywnie wspomóc takie 
ustalenie poziomu odniesienia w zakresie 
zrównoważoności produktów rolnych;

Or. en

Poprawka 94
Marco Campomenosi

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. zauważa, że strategia wprowadzi 
różnorakie ograniczenia dla producentów 
i zainteresowanych stron, które to 
ograniczenia należałoby zrównoważyć 
poprzez udostępnienie alternatywnych 
narzędzi; odnotowuje, iż drastyczne 
ograniczenie środków technicznych bez 
zapewnienia odpowiednich 
alternatywnych rozwiązań doprowadziłoby 
do zmniejszenia zarówno unijnej 
produkcji rolnej, jak i konkurencyjności 
UE na rynkach eksportowych, nie 
gwarantując przy tym poprawy pod 
względem wpływu na środowisko i 
zdrowie;

Or. en

Poprawka 95
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa Komisję, by zachęcała 
państwa członkowskie do 
zaktualizowania, dostosowania lub 
przyjęcia swoich własnych strategii na 
rzecz bioróżnorodności w ramach unijnej 
strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 
oraz by wykorzystała rolę i kompetencje 
samorządów regionalnych, miast i innych 
władz lokalnych do skutecznego 
rozwiązania problemu utraty 
różnorodności biologicznej na różną 
skalę;

Or. en

Poprawka 96
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. podkreśla, że ograniczenia i 
zobowiązania europejskich producentów 
powinny również mieć zastosowanie do 
towarów przywożonych do UE i że te 
ostatnie powinny być regularnie 
monitorowane; w związku z tym uważa, że 
kwestia ta nie powinna podlegać 
negocjacjom podczas negocjowania umów 
o wolnym handlu;

Or. en


