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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 1
Ustęp 1

1. wyraża zadowolenie w związku z przedstawieniem przez Komisję podsumowania 
strategii zrównoważonego rozwoju zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem; 
przyjmuje z zadowoleniem przewodnie zasady zrównoważonego rozwoju, przyjęte 
przez Radę Europejską w czerwcu 2005 r.; wzywa Komisję do zastosowania 
wszelkich środków w celu dokonania przeglądu strategii w możliwie najszybszym 
terminie w oparciu o zasady przewodnie, oraz wzywa prezydencję austriacką Rady do 
podjęcia odpowiednich środków, aby przegląd został przyjęty w pierwszej połowie 
2006 r.;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 2
Ustęp 2

2. wyraża ubolewanie, że przegląd strategii zrównoważonego rozwoju nie został 
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zrealizowany wspólnie ze średniookresowym przeglądem strategii lizbońskiej;  
pragnie, aby zrewidowana strategia zrównoważonego rozwoju stała się dla Europy 
strategią długofalową, aby określiła najlepszy projekt polityczny umożliwiający 
realizację celów zrównoważonego świata w ciągu 50 lat, oraz aby pozostałe 
średniofalowe programy polityczne Unii Europejskiej, takie jak strategia lizbońska, 
zachowały spójność ze strategią długofalową;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 3
Ustęp 4

4. podziela stwierdzenie Komisji, zgodnie z którym tendencje działające przeciw 
zrównoważonemu rozwojowi nasiliły się, zarówno w aspekcie nadmiernej 
eksploatacji i zanieczyszczania zasobów naturalnych, zanikania bioróżnorodności, 
pogorszenia zmian klimatycznych, jak i w zakresie nierówności i ubóstwa, oraz 
narastania długu publicznego, w samej Unii Europejskiej jak i w państwach trzecich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 4
Ustęp 4 a (nowy)

4a. sądzi, że strategia zrównoważonego rozwoju powinna być elastyczna i umożliwiać 
stosowanie środków i ogólnych polityk dostosowanych do wymogów polityki rozwoju 
lokalnego oraz do ograniczeń i sytuacji właściwych obszarowi i społeczności, w 
których jest stosowana;

Or. es

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 5
Ustęp 4 a (nowy)

4a. ubolewa nad faktem, że według przeprowadzonych badań, zużycie zasobów 
naturalnych w Europie przekracza obecnie ponad dwukrotnie możliwości 
biologiczne, co oznacza, że Europa zagarnia niewspółmierną część istniejących 
zasobów naturalnych morza i ziemi; domaga się powrotu do sytuacji z lat 
sześćdziesiątych, kiedy to istniała równowaga pomiędzy zużyciem zasobów a 
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możliwościami biologicznym;

Or. nl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 6
Ustęp 5

5. stwierdza, że pomimo przyjętych przepisów prawnych oraz postępów technicznych 
dokonanych przez Unię Europejską w celu zmniejszenia zanieczyszczenia
atmosferycznego i emisji gazów cieplarnianych, realizacja celów Protokołu z Kioto 
na rok 2012 może nie zostać osiągnięta przez Unię Europejską z powodu braku
odpowiednich środków mających na celu zahamowanie wzrostu ruchu drogowego; 

Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 7
Ustęp 5

5. z zadowoleniem przyjmuje postęp stwierdzony w dziedzinie walki z 
zanieczyszczeniem atmosferycznym i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych 
dzięki prawodawstwu oraz uregulowaniom technicznym i innym niż techniczne, 
przyjętym przez Unię Europejską oraz dzięki zaangażowaniu na poziomie 
międzynarodowym; (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 8
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wyraża także zaniepokojenie z powodu znacznego i szybkiego wzrostu ruchu 
powietrznego oraz emisji substancji zanieczyszczających w tym sektorze; jeżeli nie 
zostaną podjęte szybkie kroki, cele zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych mogą 
nie zostać osiągnięte; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem kierunek przyjęty i 
rozwinięty przez Komisję w komunikacie „Ograniczenie wpływu lotnictwa na 
zmiany klimatyczne” [COM(2005)0459];

Or. fr
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 9
Ustęp 6

6. wzywa Komisję i Radę do zwiększenia wysiłków i dostosowania istniejącego 
prawodawstwa w oparciu o najnowszą wiedzę naukową, oraz do wskazania 
realistycznych rozwiązań, aby doprowadzić do zasadniczego zmniejszenia 
zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 
30% w 2030 r. i o 60% w 2050 r. w stosunku do 1990 r., w związku z tym, że 
przeprowadzone niedawno badania potwierdziły, iż złagodzenie zmian klimatycznych 
wymaga znaczącego zredukowania emisji w Europie i na całym świecie;

Or. de

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 10
Ustęp 6

6. wzywa Komisję i Radę do zwiększenia wysiłków i dostosowania istniejącego 
prawodawstwa, aby doprowadzić do zasadniczego zmniejszenia zanieczyszczenia 
atmosferycznego oraz zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 15-30% w 2020 r. 
za wspólną, lecz zróżnicowaną odpowiedzialnością, w związku z tym, że 
przeprowadzone niedawno badania potwierdziły, iż złagodzenie zmian klimatycznych 
wymaga znaczącego zredukowania emisji w Europie i na całym świecie;

Or. es

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 11
Ustęp 6

6. wzywa Komisję i Radę do zwiększenia wysiłków i dostosowania istniejącego 
prawodawstwa, aby doprowadzić do zasadniczego zmniejszenia zanieczyszczenia 
atmosferycznego oraz zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 30% w 2020 r. i o 
80% w 2050 r. w stosunku do 1990 r., w związku z tym, że przeprowadzone niedawno 
badania potwierdziły, iż złagodzenie zmian klimatycznych wymaga znaczącego 
zredukowania emisji w Europie i na całym świecie;

Or. en
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 12
Ustęp 7

7. wspiera wniosek Komisji dotyczący ograniczenia dużej części transportu drogowego 
na rzecz transportu bardziej przyjaznego środowisku naturalnemu;  wzywa Komisję, 
Radę w poszczególnych jej składach i Radę Europejską do opracowania
odpowiednich środków, zrównoważonych zarówno z punktu widzenia ochrony 
środowiska jak i finansowego, społecznego i ekonomicznego;

Or. de

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 13
Ustęp 8

8. wyraża ubolewanie, że większość Państw Członkowskich pozostaje uzależniona od 
paliw kopalnych i energii jądrowej jako źródła energii; wspiera średnio i 
długoterminowe cele w zakresie udziału w rynku odnawialnej i czystej energii;  
wzywa Komisję do oceny istniejącego prawodawstwa i do rozwinięcia przepisów 
wspierających odnawialną i czystą energię; sądzi, że gospodarka Unii Europejskiej
powinna stać się najwydajniejszą gospodarką świata z punktu widzenia 
wykorzystania energii oraz zasobów, aby uwzględnić obawy, jakie wzbudzają zmiany 
klimatyczne i bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, oraz zmniejszyć zbyt wysoki 
poziom w skali światowej wykorzystania w Europie zasobów nieodnawialnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 14
Ustęp 8

8. wyraża ubolewanie, że większość Państw Członkowskich pozostaje uzależniona od 
ropy jako źródła energii;  wspiera średnio i długoterminowe cele w zakresie udziału w 
rynku odnawialnej i czystej energii;  wyraża głębokie ubolewanie, w kontekście 
wzrostu cen ropy i wysokiego zanieczyszczenia atmosferycznego, że Komisja 
wycofała wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie możliwości zastosowania 
obniżonej stawki akcyzy na niektóre oleje mineralne, zawierające biopaliwa oraz na 
biopaliwa, pomimo że Parlament Europejski wypowiedział się za przyjęciem takich 
przepisów;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 15
Ustęp 8

8. wyraża ubolewanie, że większość Państw Członkowskich pozostaje uzależniona od 
ropy jako źródła energii; wspiera średnio i długoterminowe cele w zakresie udziału w 
rynku odnawialnej i czystej energii; wzywa Komisję do oceny istniejącego 
prawodawstwa i do rozwinięcia przepisów wspierających odnawialną i czystą energię 
oraz do wyznaczenia ambitnych celów, tak aby technologie o niskim albo zerowym 
poziomie emisji dwutlenku węgla pokryły 60% zapotrzebowania na energię 
elektryczną w Unii Europejskiej przed 2020 r.;

Or. es

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 16
Ustęp 8

8. wyraża ubolewanie, że większość Państw Członkowskich pozostaje uzależniona od 
ropy jako źródła energii;  wspiera średnio i długoterminowe cele w zakresie udziału w 
rynku odnawialnej i czystej energii;  wzywa Komisję do oceny istniejącego 
prawodawstwa bez uprzedzeń ideologicznych i do rozwinięcia przepisów 
wspierających odnawialną i czystą energię; 

Or. de

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 17
Ustęp 8 a (nowy)

8a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza przedstawić plan działania na 
rzecz energetycznego wykorzystania biomasy w celu wsparcia stosowania biopaliw 
zamiast paliw kopalnych; zwraca się do wspólnotowej władzy wykonawczej o 
zaproponowanie środków mających na celu przyjęcie realnych z punktu widzenia 
gospodarczego rozwiązań dla rozwoju w Unii Europejskiej upraw 
bioenergetycznych; 

Or. es
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 18
Ustęp 9

9. stwierdza, że poprawa jakości wód i zmniejszenie zużycia wody postępują w wolnym 
tempie i są realizowane jedynie częściowo, wzywa państwa Europy Zachodniej i 
Południowej, a także zainteresowane sektory, szczególnie rolnictwo i turystykę, do 
zmniejszenia zużycia wody; wzywa Radę i Komisję do kontynuowania wysiłków w 
tych dziedzinach, oraz w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 19
Ustęp 9

9. przyznaje, że korzyści wynikające z polityki wodnej (skreślenie) postępują w wolnym 
tempie i są realizowane jedynie częściowo, lecz będą bardziej widoczne w okresie 
średnio i długofalowym; wzywa wszystkie Państwa Członkowskie, w szczególności 
Europy Zachodniej i Południowej do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu 
zagwarantowania dostawy wody na potrzeby domowe, sektora gospodarczego i 
rolniczego, ochrony ekosystemów o szczególnej wartości oraz produkcji odnawialnej 
energii elektrycznej; wzywa Radę i Komisję do kontynuowania wysiłków w zakresie 
polityki wodnej, aby zapobiec brakom i ewentualnie zaradzić zanieczyszczeniu wody 
(azotany, pestycydy, substancje niebezpieczne i bioakumulacyjne, a także substancje 
zaburzające funkcję wydzielania wewnętrznego);

Or.es

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 20
Ustęp 10

10. zachęca Unię Europejską do realizacji ambitnego celu zakładającego, że do 2010 r. 
zostanie zahamowany proces zanikania bioróżnorodności w Europie i na świecie;  
ubolewa, iż przyjęte decyzje i środki na poziomie europejskim, jak i 
międzynarodowym, nie pozwolą na osiągnięcie tego celu w przewidzianym terminie 
oraz że wielu gatunkom fauny i flory grozi wyginięcie; wzywa w związku z tym 
Komisję do przedstawienia nowego, europejskiego, ambitnego i spójnego planu 
działań, finansowanego w takim stopniu, aby możliwa była realizacja celów ochrony i 
odtworzenia ekosystemów i różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej, a także 
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w państwach trzecich; sądzi, że należy uczynić jeszcze więcej w celu pełnego 
włączenia ochrony bioróżnorodności do wszystkich polityk Unii Europejskiej, 
których to dotyczy, w szczególności do polityki rolnej, rozwoju regionalnego, 
rybołówstwa i rozwoju; zwraca się do Rady i Komisji, aby zadbały o przyznanie 
wystarczających środków na potrzeby sieci Natura 2000; wzywa ponadto Komisję do 
zaproponowania instrumentu dla środowiska wodnego inspirowanego programem 
Natura 2000;

Or. en

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 21
Ustęp 10 a (nowy)

10a. zwraca się do UE oraz do Państw Członkowskich, aby zgodnie z zasadami przyjętymi 
na szczycie w Johanesburgu oraz pozostałymi politykami europejskimi, włączyły do 
polityki zrównoważonego rozwoju ochronę środowiska naturalnego oraz walorów 
krajobrazowych, urbanistycznych i historycznych, które są rodzimym otoczeniem i w 
wielu przypadkach stanowią źródło bogactwa;

Or. es

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 22
Ustęp 11

11. ubolewa nad wzrostem całkowitej ilości odpadów, zwłaszcza opakowań; (skreślenie);
wzywa Komisję do uwzględnienia w strategii tematycznej dotyczącej odpadów 
nowych przepisów mających na celu średnio i długoterminowe zredukowanie 
produkcji odpadów u źródła;

Or. de

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 23
Ustęp 12

12. wnosi, aby (skreślenie) rozbudowa obszarów miejskich i ulepszanie infrastruktur
(dróg, torów kolejowych, portów, lotnisk, kanałów, gazociągów, rurociągów 
naftowych itp.) odbywały się przy poszanowaniu ziem uprawnych, lasów a także 
obszarów chronionych; zwraca się do Komisji o rozwinięcie, jeśli uzna to za 
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konieczne, istniejących przepisów prawnych, aby zapewnić jak najmniejsze 
oddziaływanie na środowisko, zrównoważony rozwój sieci transeuropejskich oraz 
realizację celu utrzymania bioróżnorodności na tym samym poziomie do 2010 r.;

Or. es

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 24
Ustęp 12 a. (nowy)

12a. zwraca się do Komisji o włączenie ochrony gleby do przepisów wspólnotowych 
dotyczących ochrony środowiska; ponownie zwraca uwagę na końcową fazę 
wszelkiego procesu degradacji gleby, mianowicie pustynnienie, którym dotknięte są 
szerokie obszary Unii Europejskiej i którego wpływ na ubóstwo, zanikanie 
bioróżnorodności, jakość wód i zmiany klimatyczne jest oczywisty; przypomina 
podstawową rolę, jaką spełniają lasy w utrwalaniu gleby, ochronie przed erozją, 
pochłanianiu dwutlenku węgla i zapobieganiu powodziom;

Or.es

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 25
Ustęp 15

15 z zadowoleniem przyjmuje cel projektu REACH; zwraca się o przygotowanie tego 
projektu w sposób zrównoważony zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska 
jak i finansowego, społecznego i gospodarczego; podkreśla, że należy zachować 
zdolność innowacyjną przemysłu chemicznego, absolutnie niezbędną z punktu 
widzenia ochrony środowiska;

Or. de

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 26
Ustęp 15 a (nowy)

15. uważa, że wszelki projekt przepisów dotyczących substancji chemicznych powinien 
uwzględniać zgodność ochrony zdrowia i środowiska naturalnego z 
konkurencyjnością i rozwojem innowacji;

Or. es
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 27
Ustęp 18

18. wzywa do określenia jasnych warunków dla umorzenia długu (skreślenie) krajów 
rozwijających się, mając na uwadze, że ochrona środowiska powinna w tym 
przypadku odgrywać zasadniczą rolę; uważa, że transfer technologii sprzyjających 
ochronie środowiska naturalnego powinien towarzyszyć ogólnemu rozwojowi;

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 28
Ustęp 18 a (nowy)

18a. wzywa Unię Europejską do wywiązania się ze zobowiązań podjętych w ramach 
różnych umów międzynarodowych oraz do podjęcia niezbędnych inicjatyw, aby 
różne państwa i społeczność międzynarodowa wypełniły zobowiązania i obowiązki 
podjęte w trakcie odbytych niedawno negocjacji na szczeblu światowym, związanych 
bezpośrednio lub pośrednio ze strategią zrównoważonego rozwoju (Kioto, 
Monterrey, Doha, Johannesburg);

Or. fr

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 29
Ustęp 19

19. podkreśla, że przegląd strategii powinien jasno określać, że obiera za cel reformę 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), aby mogła ona wypełnić swoje zobowiązanie, 
mianowicie w zakresie optymalnego wykorzystania zasobów światowych zgodnie z 
celem zrównoważonego rozwoju, i działać w taki sposób, aby zasady handlu 
umożliwiły podjęcie wyzwań na szczeblu światowym w spójny sposób; zwraca się do 
Unii Europejskiej, aby nie nakłaniała krajów rozwijających się do ograniczania ich 
pola działalności politycznej (w szczególności poprzez bieżące negocjacje w sprawie 
dostępu do usług i rynku produktów nierolniczych), oraz aby uznała za priorytet 
zwiększenie różnorodności ekspertów uczestniczących w opracowywaniu i 
stosowaniu przepisów handlowych, w szczególności dotyczących stosowania zasady 
ostrożności przy rozstrzyganiu sporów w ramach WTO;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 30
Ustęp 19

19. podkreśla, że przegląd strategii powinien jasno określać, iż obiera za cel reformę 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), podporządkowując wymianę handlową celom 
zrównoważonego rozwoju i międzynarodowym zobowiązaniom dotyczącym ochrony 
środowiska oraz przestrzeganiu międzynarodowych umów w zakresie praw 
socjalnych;  wzywa Unię Europejską do podjęcia działań zmierzających do uznania i 
(skreślenie) stosowania przez WHO zasady ostrożności (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 31
Ustęp 19

19. podkreśla, że przegląd strategii powinien jasno określać, iż obiera za cel reformę 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), podporządkowując wymianę handlową celom 
zrównoważonego rozwoju i międzynarodowym zobowiązaniom dotyczącym ochrony 
środowiska;  wzywa Unię Europejską do podjęcia działań zmierzających do uznania i 
regularnego, przejrzystego i niedyskryminującego stosowania przez WHO zasady 
ostrożności - w tym norm socjalnych ustalonych przez Międzynarodową Organizację 
Pracy (ILO) - w oparciu o obiektywne i naukowe kryteria;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 32
Ustęp 19 a (nowy)

19a. wzywa do uznania na płaszczyźnie politycznej wpływu Unii Europejskiej na zużycie 
zasobów światowych - innymi słowami „ekologicznego śladu” jaki pozostawia -
wobec faktu, że,  według niezależnych badań, Unia Europejska, czyli zaledwie 7% 
ludności świata, wytwarza zapotrzebowanie na 17% ogólnych zasobów ludzkości;

Or. en
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Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 33
Ustęp 19 a (nowy)

19a. wzywa do uznania na płaszczyźnie politycznej wpływu Unii Europejskiej na zużycie 
zasobów światowych - innymi słowami „ekologicznego śladu” jaki pozostawia -
wobec faktu, że, według niezależnych badań, Unia Europejska, czyli zaledwie 7% 
ludności świata, wytwarza zapotrzebowanie na 17% ogólnych zasobów ludzkości;

Or. en

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 34
Ustęp 19 b (nowy)

19b. zwraca się, aby zewnętrzny wymiar strategii zrównoważonego rozwoju Unii 
Europejskiej stał się ogólną podstawą zapewniającą spójność wszystkich polityk 
wspólnotowych, mających wpływ na zasoby naturalne oraz politykę 
zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich Unii Europejskiej; zwraca się 
ponadto o włączenie do tej strategii szczegółowej oceny środków, za pomocą których 
polityki Unii Europejskiej mogłyby wspomóc kraje rozwijające się w osiągnięciu 
Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 35
Ustęp 19 b (nowy)

19b. zwraca się, aby zewnętrzny wymiar strategii zrównoważonego rozwoju Unii 
Europejskiej stał się ogólną podstawą zapewniającą spójność wszystkich polityk 
wspólnotowych, mających wpływ na zasoby naturalne oraz politykę 
zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich Unii Europejskiej, co pociąga za 
sobą szczegółową ocenę oceny środków, za pomocą których polityki Unii 
Europejskiej mogłyby wspomóc kraje rozwijające się w osiągnięciu Milenijnych 
Celów Rozwoju do roku 2015;

Or. en
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 36
Ustęp 19 c (nowy)

19c. z zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji w sprawie przyszłego programu 
tematycznego Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska i zasobów naturalnych, 
który powinien dotyczyć wszystkich krajów partnerskich Unii Europejskiej 
(Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz instrument współpracy na 
rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej) w celu włączenia inicjatyw związanych z 
zasięgiem zewnętrznym strategii stałego rozwoju do kolejnej perspektywy finansowej 
na lata 2007-2013;

Or. en

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 37
Ustęp 19 c (nowy)

19c. przyznaje, że ubóstwo i środowisko naturalne są ściśle ze sobą związane i ubolewa 
nad faktem, że wysiłki skierowane na zmniejszenie ubóstwa, głównie poprzez wzrost 
gospodarczy, często nie uwzględniają faktu, że ludzie ubodzy są uzależnieni od 
otaczającego ich środowiska; zaleca w związku z tym podjęcie specyficznych 
inicjatyw w celu przeanalizowania związków między ubóstwem a środowiskiem 
naturalnym w ramach poszczególnych polityk i programów, oraz dopilnowanie, aby 
wzrost gospodarczy nie powodował degradacji środowiska naturalnego; 

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 38
Ustęp 19 d (nowy)

19d. przyznaje, że ubóstwo i środowisko naturalne są ściśle ze sobą związane i ubolewa 
nad faktem, że wysiłki skierowane na zmniejszenie ubóstwa, głównie poprzez wzrost 
gospodarczy, często nie uwzględniają faktu, że ludzie ubodzy są uzależnieni od 
otaczającego ich środowiska; zaleca w związku z tym podjęcie specyficznych 
inicjatyw w celu przeanalizowania związków między ubóstwem a środowiskiem 
naturalnym w ramach poszczególnych polityk i programów i jednocześnie zwraca 
uwagę, że należy oddzielić wzrost gospodarczy od degradacji środowiska 
naturalnego poprzez wspieranie zrównoważonej konsumpcji i produkcji w celu 
rozwiązania problemów podaży i popytu w krajach rozwijających;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 39
Ustęp 22

22. podkreśla znaczenie wprowadzenia przez przedsiębiorstwa oraz stowarzyszenia i 
organizacje pozarządowe koncepcji zrównoważonego rozwoju do wszystkich 
dziedzin polityki publicznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w 
sektorze prywatnym;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 40
Ustęp 22 a (nowy)

22a. przypomina, że w wyniku Karty z Aalborg miasta stały się kluczowymi podmiotami 
zrównoważonego rozwoju; w celu poprawy wyników ochrony środowiska w Unii 
Europejskiej niezbędne jest wspieranie zrównoważonego i spójnego samorządu 
miejskiego oraz ogólne stosowanie dobrych praktyk na szczeblu lokalnym, 
mianowicie za pomocą sieci wymiany pomiędzy miastami;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 41
Ustęp 23

23. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie przez Komisję oceny oddziaływania 
wszystkich swoich decyzji i wniosków legislacyjnych; wzywa Komisję, aby 
wzmocniła i w większym stopniu uwzględniła aspekty socjalne i dotyczące ochrony 
środowiska tego instrumentu; przypomina, że instrument ten ma wspierać proces 
podejmowania decyzji politycznych, ale w żadnym razie nie może ich zastąpić;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 42
Ustęp 24

24. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez Komisję i Eurostat 150 wskaźników i ich 
trójstopniowego podziału, mających na celu ocenę realizacji strategii 
zrównoważonego rozwoju oraz stopniowe osiąganie przyjętych celów; wzywa 
Komisję i Eurostat do regularnej oceny wskaźników, aby w miarę potrzeby zostały 
dostosowane tak, aby lepiej odzwierciedlać ewolucję problemów i środowiska 
naturalnego; zwraca się do Komisji o zagwarantowanie, aby środowisko naturalne 
zostało szerzej uwzględnione na liście czternastu wskaźników służących do oceny 
postępów strategii lizbońskiej; sądzi, że lista ta powinna zawierać także wskaźnik 
dotyczący bioróżnorodności;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 43
Ustęp 25 a (nowy)

25a. podkreśla, że Unia Europejska potrzebuje makroekonomicznych ram, 
umożliwiających realizację zrównoważonego rozwoju i wzmocnienie wewnętrznego 
zapotrzebowania ekologicznego, zatrudnienia i spójności społecznej; uważa, że 
polityka walutowa i podatkowa prowadzona przez Unię Europejską i Państwa 
Członkowskie miała negatywne skutki dla wzrostu i zatrudnienia; przypomina, że 
polityka walutowa powinna przyczyniać się do ożywienia gospodarki, tworzenia 
miejsc pracy i zwalczania bezrobocia;

Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 44
Ustęp 26

26. wspiera wniosek Komisji Europejskiej zakładający, że ceny rynkowe będą 
odzwierciedlać rzeczywisty koszt działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, tak by zostały zmienione modele produkcji i 
konsumpcji; niemniej jednak uważa, że środki w sektorze transportu drogowego 
powinny zostać podjęte tylko, jeżeli transport zbiorowy stanowi równoważną 
alternatywę;

Or. de
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 45
Ustęp 27 a (nowy)

27a. nalega, aby w ramach swoich przyszłych wniosków Komisja oparła się na 
sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych perspektyw i nowych 
wyzwań dla zrównoważonej turystyki europejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 46
Ustęp 28

28. podkreśla, że warunki otrzymania subwencji i pomocy europejskiej, szczególnie w 
dziedzinie WPR, przyczyniają się już teraz, dzięki obowiązkowemu wprowadzeniu
zasady współzależności, do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju;

Or. es

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 47
Ustęp 28

28. podkreśla, że warunki otrzymania subwencji i pomocy europejskiej, szczególnie w 
dziedzinie WPR, powinny sprzyjać realizacji polityki zrównoważonego rozwoju; 
wnosi usilnie o zaprzestanie w możliwie jak najkrótszym terminie udzielania 
wszelkich subwencji na działalność nie kwalifikująca się jako zrównoważona, w 
szczególności w dziedzinie energii i rolnictwa;

Or.nl

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 48
Ustęp 28

28. podkreśla, że warunki otrzymania subwencji i pomocy europejskiej, szczególnie w 
dziedzinie WPR, powinny sprzyjać realizacji polityki zrównoważonego rozwoju; 
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uważa, że aby zagwarantować realizację tego celu, niezbędne jest przeprowadzenie w 
ciągu najbliższych lat ciągłej i gruntownej reformy WPR;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 49
Ustęp 28 a (nowy)

28a. zauważa, że wzrost erozji oraz spadek żyzności gleby i ziem uprawnych stanowić 
będzie z czasem zagrożenie dla zagwarantowania zaopatrzenia naszych obywateli w 
żywność; wzywa w związku z tym do zaproponowania w ramach nowej reformy WPR 
wprowadzenia równowagi między metodami upraw oraz do rozważenia doświadczeń 
przeprowadzonych w tym zakresie w innych krajach; sądzi, że rośliny i organizmy 
genetycznie zmodyfikowane nie stanowią obecnie zadowalającego rozwiązania dla 
problemów związanych ze stosowaniem środków chemicznych w rolnictwie;

Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 50
Ustęp 29

29. podkreśla, że wprowadzenie podatku ekologicznego może być użyteczne tylko na 
poziomie wspólnotowym; wzywa Komisję do przygotowania wniosków w sprawie 
środków, za pomocą których taka inicjatywa mogłaby się rozwijać;

Or. de

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 51
Ustęp 29

29. uważa, że pomimo iż wprowadzenie podatku ekologicznego na poziomie 
wspólnotowym jest projektem skonsolidowanym, mógłby on spowodować zakłócenia 
w sektorze rolnictwa, mieć zgubne skutki dla ludności rozsianej, utrzymującej dany 
obszar w należytym stanie i uderzyć w ludność o osłabionej pozycji społecznej, 
zamieszkującej bliskie przedmieścia wielkich miast;

Or. es
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Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 52
Ustęp 29

29. wspiera wprowadzenie podatku ekologicznego na poziomie wspólnotowym; 
podkreśla, że podobnie do innych instrumentów rynkowych, są nieodzownym 
elementem skutecznej polityki redukcji zanieczyszczenia; wzywa Komisję do złożenia 
wniosków, a Państwa Członkowskie do przyjęcia pierwszego europejskiego podatku 
ekologicznego najpóźniej w 2009 r.; wzywa usilnie Komisję do rozważenia 
możliwości wprowadzenia w skali Unii Europejskiej programu zwrotu butelek i 
puszek;

Or. en

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 53
Ustęp 29

29. wspiera wprowadzenie podatku ekologicznego przez Państwa Członkowskie;
podkreśla, że podobnie do innych instrumentów rynkowych, są nieodzownym 
elementem skutecznej polityki redukcji zanieczyszczenia; (skreślenie);

Or. nl

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 54
Ustęp 30

30. podkreśla, że instrumenty rynkowe mogłyby stworzyć realne możliwości w zakresie 
ochrony środowiska; wzywa Komisję do rozwinięcia konkretnych projektów;

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 55
Ustęp 30 a

30a. zachęca Komisję do uznania , wspierania i promowania zarówno w Unii 
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Europejskiej jak i w krajach trzecich oraz na forum organizacji międzynarodowych 
rozwoju nowych, trwalszych metod gospodarczych, jakimi są gospodarka społeczna i 
sprawiedliwy handel;

Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 56
Ustęp 32

32. podkreśla, że innowacje w sektorze technologii sprzyjających ochronie środowiska 
naturalnego stanowią główną siłę napędową zrównoważonego rozwoju w dziedzinie 
ochrony środowiska, oraz że środki kierowane przez państwo, mające na celu 
zmianę modelu produkcji i konsumpcji mogłyby okazać się skuteczną „pomocą na 
dobry początek”;

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 57
Ustęp 32

32. uważa, że mimo iż technologie sprzyjające ochronie środowiska naturalnego 
przyczyniają się znacznie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, są nadal 
niewystarczające, aby stawić czoła wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska;
zachęca do szybkiego przyjęcia i zastosowania środków niezbędnych do zmiany 
modelu produkcji, obrotu i konsumpcji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 58
Ustęp 32 a (nowy)

32a. wzywa Unię Europejską do nasilenia wysiłków oraz podjęcia decyzji 
umożliwiających przekształcenie się w najoszczędniejszą w skali światowej 
gospodarkę w zakresie zużycia zasobów i energii; podkreśla, że osiągnięcie tego celu 
przyniosłoby większą niezależność i bezpieczeństwo w zakresie zaopatrzenia w 
zasoby i energię, oraz oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów 
naturalnych;
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Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 59
Ustęp 34

34. wzywa Komisję i Radę do pogłębienia refleksji nad zasadą substytucji, mając na 
uwadze trwałość z punktu widzenia finansowego, społecznego i gospodarczego, tak 
aby stworzyć potężną siłę napędową w zakresie stymulowania badań i rozwoju 
nowych technologii sprzyjających w większym stopniu ochronie środowiska 
naturalnego i zdrowia;

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 60
Ustęp 36

36. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do kontynuowania rozwoju edukacji 
ukierunkowanej na ochronę środowiska naturalnego w oparciu o solidne podstawy 
naukowe oraz do uczynienia z ochrony środowiska integralnego elementu nauczania 
podstawowego, a także do wprowadzenia programów informacyjnych i 
uwrażliwiających przeznaczonych dla dorosłych;

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 61
Ustęp 37 a (nowy)

37a. ubolewa nad faktem, że projekty w zakresie zwalczania ubóstwa, wykluczenia 
społecznego i pogłębiania nierówności są niewystarczające; zwraca się do Komisji 
Europejskiej o przedstawienie konkretnych środków i inicjatyw mających na celu 
osiągnięcie znacznych postępów w tych dziedzinach do 2010 r.; oczekuje także, że 
Państwa Członkowskie podejmą konkretne decyzje i środki mające na celu szybkie i 
wyraźne zmniejszenie ubóstwa, wykluczenia społecznego, bezrobocia i nierówności; 
sądzi, że polityka liberalizacji nie przynosi odpowiedzi na te problemy;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 62
Ustęp 37 b (nowy)

37b. oczekuje, że Unia Europejska podejmie silne i zdecydowane zobowiązanie do 
umocnienia europejskiego modelu społecznego; podkreśla, że finansowanie 
gwarantujące system ubezpieczenia społecznego wysokiej jakości nie może zostać 
zapewnione bez większej solidarności; zachęca Komisję Europejską do rozwinięcia 
wskaźników oceny sytuacji społecznej i do włączenia ich do badań dotyczących 
ogólnego rozwoju Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 63
Ustęp 38

38. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że pierwsza strategia tematyczna została w końcu 
przyjęta; wzywa (skreślenie) Komisję do (skreślenie) przyjęcia wszystkich 
zapowiedzianych strategii tematycznych w możliwie jak najkrótszym terminie a 
najpóźniej do 2006 r.;

Or. nl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 64
Ustęp 39 a (nowy)

39a. zachęca Komisję do przedstawienia w ramach projektu rewizji strategii 
zrównoważonego rozwoju ambitniejszych propozycji w zakresie monitorowania 
wymienionej strategii; podkreśla, że zrewidowana strategia powinna podlegać 
corocznej ocenia, zgodnie z decyzją Rady Europejskiej w Göteborgu w 2001 r.; 
wnosi, aby ocena ta mogła zostać uzupełniona, średniookresowo i jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, o środki i propozycje mające na celu osiągnięcie początkowo 
wyznaczonych celów; wyraża zadowolenie z uczestnictwa Parlamentu Europejskiego 
w tej ocenie;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 65
Ustęp 43 a (nowy)

43a. wnosi o oficjalne skonsultowanie się z Parlamentem Europejskim w sprawie 
projektu Komisji dotyczącego rewizji strategii zrównoważonego rozwoju natychmiast 
po jego opublikowaniu;

Or. en


