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Poprawkę złożył Jerzy Buzek

Poprawka 1
Ustęp 1

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken i Jillian Evans

Poprawka 2
Ustęp 1 a (nowy)

1a. Uważa, że wyzwania związane z dysproporcjami w osiąganiu wspólnotowych celów 
dotyczących środowiska naturalnego w takich obszarach jak woda, odpady, jakość 
powietrza, ochrona różnorodności biologicznej i polityka klimatyczna muszą mieć 
takie samo znaczenie jak wyzwania związane z dysproporcjami ekonomicznymi, 
społecznymi i terytorialnymi w krajach i regionach, których rozwój pozostaje w tyle 
(art. 3);

Or. en



PE 355.750v01-00 2/5 AM\561668PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 3
Ustęp 1 b (nowy)

1b. Sugeruje, dla lepszego zrozumienia i w celu uniknięcia jakiegokolwiek 
nieporozumienia, że zapisy użyte w projekcie Komisji odnoszące się do „niektórych 
wysp, obszarów górskich i obszarów rzadko zaludnionych” winny być dla jasności 
zastąpione przez „wyspy, obszary górskie i obszary rzadko zaludnione”;

Or. fr

Poprawkę złożył Jerzy Buzek

Poprawka 4
Ustęp 3

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jerzy Buzek

Poprawka 5
Ustęp 5

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken i Jillian Evans

Poprawka 6
Ustęp 5

5. Z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie konieczności uwzględnienia przy ocenie 
strategicznych wytycznych, krajowych referencyjnych strategii ramowych i 
programów operacyjnych, wymogów ustawodawstwa dotyczącego Strategicznej 
Oceny Środowiska (SOŚ) i Oceny Wpływu na Środowisko (OWŚ); ponadto wzywa 
do zagwarantowania, że Państwa Członkowskie i Komisja zapewnią, iż ochrona i 
poprawa środowiska zostanie należycie uwzględniona w trakcie różnych etapów 
wdrażania funduszów;
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Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken i Jillian Evans

Poprawka 7
Ustęp 6

6. Uważa, że Państwa Członkowskie powinny wyszczególnić porozumienia krajowych 
referencyjnych strategii ramowych i programów operacyjnych dla Strategicznej Oceny 
Środowiska (SOŚ) oraz zapewnić przeprowadzenie na czas Oceny Wpływu na 
Środowisko (OWŚ) głównych projektów infrastrukturalnych; ponadto wzywa Komisję 
do zapewnienia, że duże projekty infrastrukturalne nie kolidują z ochroną i poprawą 
środowiska;

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken i Jillian Evans

Poprawka 8
Ustęp 6 a (nowy)

6a. Wzywa, aby krajowe referencyjne strategie ramowe zawierały analizę wyzwań w 
zakresie osiągania wspólnotowych celów dotyczących wody, odpadów, jakości 
powietrza, ochrony różnorodności biologicznej i polityki klimatycznej oraz opis 
strategii Państwa Członkowskiego mającej na celu osiągnięcie celów Wspólnoty (art. 
25); ponadto wzywa, aby programy operacyjne zajęły się bardziej szczegółowo 
wybraną w odpowiedzi strategią (art. 36);

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken i Jillian Evans

Poprawka 9
Ustęp 6 b (nowy)

6b. Wzywa Komisję, aby domagała się od Państw Członkowskich przedstawienia, w jaki 
sposób zamierzają one finansować potrzeby środowiska, w szczególności wspierające 
sieć Natura 2000, jako warunku zatwierdzenia krajowych referencyjnych strategii 
ramowych i programów operacyjnych dla finansowania strukturalnego (art. 31);

Or. en
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 10
Ustęp 8 a (nowy)

8a. sugeruje utworzenie określonej stopy wzrostu dla obszarów znajdujących się w 
niekorzystnym położeniu geograficznym i naturalnym;

Or. fr

Poprawkę złożyły Margrete Auken i Jillian Evans

Poprawka 11
Ustęp 9 a (nowy)

9a. Uważa, że organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami środowiskowymi muszą 
być postrzegane jako partnerzy, na równej stopie z tymi zajmującymi się sprawami 
społecznymi i ekonomicznymi, ponieważ zrównoważony rozwój obejmuje filar 
społeczny, ekonomiczny i środowiskowy (art. 10 ust. 1 lit. b, akapit drugi);

Or. en

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 12
Ustęp 11 a (nowy)

11a. Uważa, że jest rzeczą ważną, aby organy zarządzające, znajdujące się pod kontrolą 
Państw Członkowskich, regularnie i w sposób właściwy podawały do wiadomości 
publicznej działania, które wykorzystują fundusze wspólnotowe oraz dostępne środki 
według kryterium kwalifikującego;

Or. fr

Poprawkę złożył Jerzy Buzek

Poprawka 13
Ustęp 14

14. Wzywa Komisję do zapewnienia współfinansowania z Funduszy Strukturalnych i 
Funduszu Spójności konserwacji, zarządzania i zrównoważonego rozwoju stref o 
dużej wartości ze względu na bioróżnorodność, zwłaszcza sieci Natura 2000;
podkreśla, że finansowanie sieci Natura 2000 z Funduszy Strukturalnych i 
Funduszu Spójności powinno korelować z odpowiednim finansowaniem sieci 
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poprzez program LIFE+, Europejski Fundusz Rolnictwa na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EAFRD) i Europejski Fundusz Rybołówstwa (EFF);

Or. en

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 14
Ustęp 14

14. Wzywa Komisję do zapewnienia współfinansowania z Funduszy Strukturalnych i 
Funduszu Spójności konserwacji, zarządzania i zrównoważonego rozwoju stref o 
dużej wartości ze względu na bioróżnorodność, tak, aby stanowiły komplementarne 
wsparcie sieci Natura 2000 w stosunku do bazowego instrumentu finansowania;

Or. pl

Poprawkę złożyły Margrete Auken i Jillian Evans

Poprawka 15
Ustęp 14

14. Wzywa Komisję i Radę do zapewnienia współfinansowania z Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności konserwacji, zarządzania i zrównoważonego 
rozwoju stref o dużej wartości ze względu na bioróżnorodność, zwłaszcza sieci Natura 
2000;

Or. en
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