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Rumiana Jeleva
Średniookresowy przegląd szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska 
naturalnego
(2007/2204(INI))

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 1
Ustęp 1

1. zwraca się do Komisji, w związku z przyjęciem przez Radę Europejską z czerwca 
2006 r. odnowionej strategii UE na rzecz trwałego rozwoju, o promowanie i 
wzmocnienie priorytetów i celów szóstego programu działań w zakresie środowiska 
naturalnego (6. EAP) czyniąc z nich środowiskowy filar strategii zrównoważonego 
rozwoju, w perspektywie poprawy jakości życia wszystkich obywateli;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 2
Ustęp 1

1. zwraca się do Komisji, w związku z przyjęciem przez Radę Europejską z czerwca 
2006 r. odnowionej strategii UE na rzecz trwałego rozwoju, o wpisanie trwałego 
rozwoju na listę kluczowych priorytetów Unii Europejskiej w zakresie środowiska 
naturalnego oraz odpowiednie dostosowanie celów szóstego programu działań w 
zakresie środowiska naturalnego (6. EAP) w perspektywie poprawy jakości życia 
wszystkich obywateli;
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Or. fr

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 3
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla bezpośredni związek pomiędzy stanem środowiska naturalnego a ludzkim 
zdrowiem; zachęca Komisję do przeprowadzenia w Unii Europejskiej, w celu 
realizacji strategii zmierzającej do włączenia kwestii zdrowia do wszystkich strategii 
politycznych („Health in all policies”), badań uwypuklających przyczynowo-
skutkowe relacje pomiędzy zmianami stanu zdrowia a zmianami jakości środowiska 
oraz wzywa Komisję do nadania kwestii ludzkiego zdrowia kluczowego miejsca 
w ramach priorytetów środowiskowych; 

Or. hu

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 4
Ustęp 2

2. podkreśla potrzebę skutecznego i dokładnego wdrażania prawodawstwa Wspólnoty 
w zakresie środowiska naturalnego i zaleca przyjęcie szczególnych środków 
pomocowych na rzecz regionów napotykających trudności we wdrażaniu tego aspektu 
dorobku wspólnotowego; zachęca władze państw członkowskich do opracowania 
strategii transpozycji w celu jasnego określenia ról i obowiązków władz krajowych,
regionalnych i lokalnych w prawidłowym transponowaniu i wdrażaniu prawa 
Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 5
Ustęp 3

3. zwraca się o wzmożoną współpracę na szczeblu Wspólnoty w dziedzinie zapobiegania 
klęskom, jak przedstawiono w 6. EAP, i domaga się powołania europejskich sił 
szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej zgodnie z zaleceniami raportu 
komisarza Barniera oraz ubolewa nad inercją i brakiem monitoringu w tym 
zakresie; w tym kontekście podkreśla konieczność dalszego rozwijania zdolności 
szybkiego reagowania w oparciu o moduły ochrony cywilnej państw członkowskich, 
zgodnie z mandatem udzielonym przez Radę Europejską w dniach 15-16 czerwca 
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2006 r.; zachęca Komisję, aby podejmując zagadnienie zmian klimatycznych uznała 
zapobieganie klęskom za jeden ze swoich celów;

Or. fr

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 6
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla znaczenie zmiany dobrowolnych nawyków konsumenckich, co poza 
krajowymi ramami prawnymi mogłoby mieć pozytywny wpływ na zakres i stopień 
akceptacji ochrony środowiska przez podmioty rynkowe;

Or. hu

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 7
Ustęp 4 a (nowy)

4a. zwraca uwagę na konieczność uwzględniania programu NATURA 2000 w planach 
rozwoju regionalnego w taki sposób, aby pogodzić zasadę ochrony różnorodności 
biologicznej Europy z szansą na rozwój i poprawę dobrobytu ludności; w tej sprawie 
potrzebna jest szeroka akcja informacyjna i promocja dobrych praktyk, 
pokazujących w jaki sposób pogodzić oba te na pozór sprzeczne podejścia;

Or. pl

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 8
Ustęp 5

5. podkreśla konieczność lepszej koordynacji sieci podmiotów regionalnych i lokalnych 
w celu rozpowszechniania najlepszych wzorców w słabiej rozwiniętych regionach;
popiera promowanie współpracy transgranicznej w zakresie środowiska naturalnego z 
krajami i regionami sąsiadującymi z Unią Europejską, takimi jak regiony Morza 
Czarnego i Bałtyckiego, a także Śródziemnego;

Or. en
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 9
Ustęp 5

5. podkreśla konieczność lepszej koordynacji sieci podmiotów lokalnych w celu 
rozpowszechniania i stosowania najlepszych wzorców w słabiej rozwiniętych 
regionach; popiera promowanie współpracy transgranicznej w zakresie środowiska 
naturalnego z krajami i regionami sąsiadującymi z Unią Europejską, takimi jak 
regiony Morza Czarnego i Bałtyckiego, a także Śródziemnego;

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 10
Ustęp 5

5. podkreśla konieczność lepszej koordynacji sieci podmiotów lokalnych w celu 
rozpowszechniania najlepszych wzorców we wszystkich regionach; popiera 
promowanie współpracy transgranicznej w zakresie środowiska naturalnego z krajami 
i regionami sąsiadującymi z Unią Europejską, takimi jak regiony Morza Czarnego 
i Bałtyckiego, a także Śródziemnego;

Or. en

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 11
Ustęp 5

5. podkreśla konieczność lepszej koordynacji sieci podmiotów lokalnych w celu 
rozpowszechniania najlepszych wzorców w słabiej rozwiniętych regionach; popiera 
promowanie współpracy transgranicznej w zakresie środowiska naturalnego pomiędzy 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jak i z krajami i regionami 
sąsiadującymi z Unią Europejską, takimi jak regiony Morza Czarnego i Bałtyckiego, a 
także Śródziemnego, zwłaszcza w celu zapobiegania transgranicznym 
zanieczyszczeniom środowiska;

Or. hu
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Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 12
Ustęp 6

6. przypomina, że inwestowanie w innowacyjne technologie przyjazne dla środowiska 
naturalnego, a także w ekoprojekty, efektywność końcowego wykorzystania energii 
i charakterystykę energetyczną budynków jest, pomimo wysokich kosztów 
krótkoterminowych, bardzo korzystne w długiej perspektywie, i podkreśla potrzebę, 
aby regiony zachęcały przedsiębiorstwa do pełnego korzystania z takich inwestycji;

Or. en

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 13
Ustęp 7

7. zachęca państwa członkowskie oraz regionalne i lokalne władze do optymalnego 
wykorzystania nowych możliwości inwestycyjnych powstałych dzięki funduszom 
strukturalnym, do likwidacji dopłat mających szkodliwy wpływ na środowisko oraz do 
zapewnienia, że ich programy działań przyczyniają się do lepszego wdrażania 
prawodawstwa Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego oraz do 
długoterminowego celu trwałego rozwoju w całej UE;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 14
Ustęp 7

7. zachęca państwa członkowskie do optymalnego wykorzystania nowych możliwości 
inwestycyjnych powstałych dzięki funduszom strukturalnym i nowym programom 
sąsiedztwa oraz do zapewnienia, że ich programy działań przyczyniają się do lepszego 
wdrażania prawodawstwa Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego oraz do 
długoterminowego celu trwałego rozwoju w całej UE;

Or. en
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 15
Ustęp 7

7. zachęca państwa członkowskie do optymalnego wykorzystania nowych możliwości 
inwestycyjnych powstałych dzięki funduszom strukturalnym oraz do zapewnienia, że 
ich programy działań przyczyniają się do lepszego wdrażania prawodawstwa 
Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego oraz do długoterminowego celu 
trwałego rozwoju w całej UE, zgodnie z innymi tematycznymi priorytetami;

Or. fr

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 16
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa w szczególności państwa członkowskie do zagwarantowania zgodności 
projektów wspieranych z funduszy strukturalnych z celem ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego, jak określono w art. 17 rozporządzenia Rady nr 1083/2006;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 17
Ustęp 8

8. wzywa Komisję, aby pomogła władzom regionalnym i lokalnym w przystępowaniu 
do wspólnych zamówień ekologicznych, zapewniając jasne ramy ułatwiające 
definiowanie wymiernych celów i kryteriów jakości.

Or. fr

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 18
Ustęp 8

8. wzywa Komisję, aby pomogła władzom regionalnym i lokalnym w przystępowaniu 
do wspólnych zamówień ekologicznych, zapewniając jasne ramy ułatwiające 
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definiowanie wymiernych celów i kryteriów jakości.

Or. en

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 19
Ustęp 8 a (nowy)

8a. przypominając o znaczeniu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii 
zachęca Komisję do wprowadzenia systemu subwencji służących poprawie 
wydajności energetycznej lub do objęcia obecnym systemem wsparcia 
ekonomicznego również takiej produkcji, która pozwala na zasilanie energią
powstałą ze źródeł odnawialnych istniejącej sieci przesyłu energii ze źródeł 
kopalnych;

Or. hu

Poprawkę złożył Antonio De Blasio

Poprawka 20
Ustęp 8 b (nowy)

8b. przypomina Komisji, zważywszy na konieczność wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, że pierwsza generacja metod produkcji biopaliw budzi poważne zastrzeżenia 
z perspektywy trwałego rozwoju i że w związku z tym Unia Europejska musi zastąpić 
te metody produkcji innymi metodami, które nie wykorzystują ziemi uprawnej do 
hodowli roślin przeznaczonych na produkcję paliw, ale jako podstawę produkcji 
biopaliw stosują odpady rolne.

Or. hu
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