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środowiska i w dziedzinach pokrewnych
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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 1
Odniesienie 5 a (nowe)

- uwzględniając art. 2 i 6 traktatu WE, na mocy których należy włączyć wymogi 
ochrony środowiska naturalnego do poszczególnych sektorów polityki wspólnotowej 
w celu wspierania zrównoważonego dla środowiska rozwoju działalności 
gospodarczej,

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 2
Odniesienie 5 b (nowe)

- uwzględniając art. 175 traktatu WE,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 3
Odniesienie 5 c (nowe)

- uwzględniając decyzję nr 2179/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
września 1998 r. w sprawie rewizji wspólnotowego programu polityki i działań w 
odniesieniu do środowiska naturalnego i stałego rozwoju „Ku zrównoważonemu 
rozwojowi”,

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 4
Odniesienie 5 d (nowe)

- uwzględniając przegląd europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju,

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 5
Odniesienie 5 e (nowe)

- uwzględniając szósty program działań na rzecz środowiska,

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 6
Odniesienie 5 f (nowe)

- uwzględniając rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii tematycznej 
dotyczącej zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, w sprawie 
środowiska miejskiego, w sprawie odpadów oraz w sprawie pestycydów,
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Or. fr

Poprawkę złożył Jens Holm

Poprawka 7
Odniesienie 5 g (nowe)

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ograniczenia 
globalnego ocieplenia do 2°C – przygotowania do konferencji klimatycznej na Bali i 
dalsze działania1,

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 8
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że zasada „zanieczyszczający płaci” jest jednym z filarów 
kształtowania polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, co oznacza, że 
koszty zewnętrzne są wliczane do cen rynkowych w celu zagwarantowania, iż 
odzwierciedlają one rzeczywiste koszty produkcji,

Or. en

Poprawkę złożył Jens Holm

Poprawka 9
Punkt A b preambuły (nowy)

Ab. mając na uwadze, że Parlament Europejski podkreśla w rezolucji z dnia 15 listopada 
2007 r., iż kraje uprzemysłowione muszą zobowiązać się do zmniejszenia emisji o co 
najmniej 30% do 2020 r. i 60-80% do 2050 r. w stosunku do 1990 r.; 

Or. en

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0537.
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 10
Punkt A c preambuły (nowy)

Ac. mając na uwadze, że stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” pozostawia wiele 
do życzenia w większości państw członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 11
Punkt B preambuły 

B. mając na uwadze różne rodzaje zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, 
potencjalne możliwości złego funkcjonowania geosystemów i zagrożenie 
wyczerpaniem się zasobów naturalnych, zwłaszcza tych nieodnawialnych,

Or. pl

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 12
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że energochłonność maleje obecnie o około 1,8% rocznie ze 
względu na presję handlową, która zmusza podmioty obecne na rynku do stałego 
zwiększania ich skuteczności, oraz że gospodarki planowe byłej Europy Wschodniej 
– ze względu na to, że nie były pod presją handlową – zużywały o wiele więcej 
zasobów i energii w stosunku do Europy Zachodniej do produkcji tych samych 
produktów;

Or. sv

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 13
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze poważne zagrożenie wyginięcia wielu gatunków zwierząt i roślin 
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oraz obrany przez Unię cel zahamowania utraty bioróżnorodności w 2010 r.,

Or. pl

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 14
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze coraz intensywniejszy ruch drogowy w Unii związany z 
transportem, w szczególności z transportem towarów, oraz prawdopodobnie łączący 
się z nim wzrost zużycia energii,

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 15
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że to gospodarstwa domowe płacą znaczną część podatków 
ekologicznych, podczas gdy pozostałe sektory gospodarki są głównymi konsumentami 
energii i transportu, naruszając zasadę proporcjonalności,

Or. pl

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 16
Punkt G preambuły

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 17
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że to gospodarstwa domowe płacą znaczną część podatków 
ekologicznych, podczas gdy pozostałe sektory gospodarki są głównymi konsumentami 
energii, wody i transportu,

Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 18
Punkt H preambuły

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 19
Punkt H preambuły

skreślony

Or. sv

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 20
Punkt H preambuły

H mając na uwadze, że przewidywania w dziedzinie globalnego wpływu zmian 
klimatycznych nie powinny prowadzić jedynie do rozłączenia wzrostu od metod 
produkcji i sposobów konsumpcji, lecz także do zmiany naszego modelu rozwoju w 
sferze społeczno-ekonomicznej,

Or. pl
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 21
Punkt H a preambuły (nowy)

H a. mając na uwadze, że obecne wskaźniki gospodarcze dotyczące PKB już nie 
wystarczają, aby poprawnie ocenić rzeczywistość społeczną, gospodarczą i 
ekologiczną oraz że nie uwzględniają one skutków działań człowieka dla środowiska 
naturalnego, jakim musimy stawić czoła, należałoby rozważyć możliwość utworzenia 
nowych wskaźników do obliczania wytworzonego bogactwa, biorących pod uwagę 
środowisko naturalne, aby lepiej uwzględnić takie zmiany,

Or. fr

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 22
Punkt H a preambuły (nowy)

Ha.  mając na uwadze, że Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (MZZK) uważa, że 
dalszy wzrost gospodarczy, stały rozwój nowoczesnych technologii, globalizacja oraz 
upowszechnianie technologii przyczyniają się do zmniejszenia skutków dla 
środowiska, poszerzając jednocześnie wachlarz rozwiązań będących odpowiedzią na 
wyzwania, jakimi są zmiany klimatyczne, oraz że w tych okolicznościach kluczem do 
zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko jest silny wzrost 
gospodarczy zdolny do nadania nowego impulsu innowacji i badaniom naukowym,

Or. sv

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 23
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje odniesienie do zasady „zanieczyszczający płaci”, lecz 
ubolewa nad słabym powiązaniem lub jego brakiem z opracowaniem i klasyfikacją 
instrumentów istniejącej polityki w zakresie ochrony środowiska; 

Or. fr
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Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 24
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje odniesienie do zasady „zanieczyszczający płaci” i zwraca 
uwagę, że przyczyną stwierdzanych obecnie niepowodzeń w dziedzinie handlu jest 
zarzucenie tej zasady gospodarki rynkowej;

Or. sv

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 25
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje odniesienie do zasady „zanieczyszczający płaci”, lecz 
ubolewa nad słabym powiązaniem z instrumentami rynkowymi na potrzeby polityki w 
zakresie ochrony środowiska; podkreśla, że zasada „zanieczyszczający płaci” 
umożliwia ustalenie realnej ceny produktu poprzez włączenie do niej kosztów 
usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez produkcję oraz przywrócenia do 
poprzedniego stanu, biorąc pod uwagę fakt, że w razie włączenia całości kosztów 
zewnętrznych koszt produkcji lub produktów zanieczyszczających jest w ostatecznym 
rozrachunku wyższy, gdyż zapobieganie kosztuje mniej niż rekultywacja czy 
usuwanie zanieczyszczeń;

Or. da

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 26
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla, że o wiele łatwiej jest kontrolować przestrzeganie zasady 
„zanieczyszczający płaci” oraz stosowanie wspólnych stawek minimalnych niż 
system zbywalnych zezwoleń;

Or. da
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Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 27
Ustęp 1 a (nowy)

1a. przypomina, że gospodarka rynkowa polega na tym, by pozwolić rynkowi, tj. 
producentom i konsumentom, na określanie optymalnej metody wykorzystania 
ograniczonych zasobów;

Or. sv

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 28
Ustęp 1 a (nowy)

1 a. podkreśla, że zasada „zanieczyszczający płaci” nie może ograniczać się do 
obarczania kosztami końcowego konsumenta, a mianowicie gospodarstw 
domowych;

Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 29
Ustęp 2

2. ubolewa nad faktem, że zielona księga koncentruje się głównie na zanieczyszczeniu 
atmosferycznym i ociepleniu klimatu i nie uwzględnia wszystkich aspektów 
nowoczesnej i ukierunkowanej ochrony środowiska naturalnego;

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 30
Ustęp 2

2. ubolewa nad faktem, że Zielona księga koncentruje się głównie na zanieczyszczeniu 
atmosferycznym i ociepleniu klimatu; ubolewa ponadto nad niewielkim 
uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne ogółu procesów produkcji i 
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dystrybucji oraz sposobów konsumpcji;

Or. fr

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 31
Ustęp 2

2. ubolewa nad faktem, że zielona księga koncentruje się głównie na zanieczyszczeniu 
atmosferycznym i ociepleniu klimatu pomijając w zasadzie negatywny wpływ na 
środowisko naturalne innych procesów produkcji i dystrybucji oraz sposobów 
konsumpcji;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 32
Ustęp 2

2. ubolewa nad faktem, że Zielona księga koncentruje się głównie na zanieczyszczeniu 
atmosferycznym i ociepleniu klimatu pomijając wpływ na środowisko naturalne ogółu 
procesów produkcji i dystrybucji, sposobów konsumpcji oraz zagospodarowania 
odpadów;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 33
Ustęp 2 a (nowy)

2 a. podziela zdanie Komisji Europejskiej na temat różnorodności instrumentów 
rynkowych oraz rozróżnienia między podatkami a opłatami - te ostatnie polegają 
zazwyczaj na opłaceniu usługi lub jasno określonego kosztu; podkreśla konieczność 
dysponowania instrumentami zarówno zachęcającymi, jak i odstraszającymi, aby 
osiągnąć cele w zakresie ochrony środowiska i zdrowia oraz strategii 
zrównoważonego rozwoju;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 34
Ustęp 3

3. ubolewa nad faktem, iż zbyt szybko przywołano wymiar międzynarodowy oraz że 
nadal nie wprowadzono środków mających na celu zmniejszenie do minimum 
zakłóceń konkurencji między regionami i sektorami przemysłu;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 35
Podtytuł (nowy) i ustęp 3 a (nowy)

Środki

3 a. zwraca się do Komisji o przedstawienie projektu planu strategicznego w zakresie 
instrumentów rynkowych na rzecz środowiska i związanych z nim strategii 
politycznych;

Or. fr

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 36
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wyraża ubolewanie z powodu braku pogłębionej analizy zalet rozróżnienia pomiędzy 
instrumentami rynkowymi ukierunkowanymi na konsumenta i na producenta;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 37
Ustęp 3 b (nowy)

3 b. zachęca Unię Europejską do rozróżnienia bogactwa gospodarczego brutto na 
mieszkańca od bogactwa gospodarczego, społecznego i ekologicznego netto zgodnie 
ze wskaźnikami takimi jak wskaźnik prawdziwego postępu (IPV); w związku z tym 
zachęca Komisję Europejską i państwa członkowskie do:

 głębszego przeanalizowania możliwości mierzenia europejskiego wzrostu 
gospodarczego za pomocą „zielonych”1 wskaźników, uwzględniających utratę 
dobrobytu wynikającą ze szkód dla środowiska,

 stosowania wskaźników uwzględniających ochronę środowiska we wszystkich 
pracach związanych ze środowiskiem, ponieważ polityka ochrony środowiska 
jest uważana za politykę zintegrowaną a zielone wskaźniki należy stosować we 
wszystkich pracach związanych z europejskimi strategiami politycznymi,

 uwzględnienia, przy obliczaniu bogactwa krajowego, wpływu produkcji na 
środowisko w celu uzyskania rzeczywistego obrazu utraty dobrobytu
spowodowanej stałym zmniejszaniem się naszych zasobów naturalnych;

Or. fr

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 38
Ustęp 3 b (nowy) (po nagłówku „Zasady”)

3b. uznaje, że pełna internalizacja kosztów związanych z ochroną środowiska jest 
istotnym warunkiem wstępnym uczciwej konkurencji między różnymi podmiotami 
gospodarczymi i zwiększenia zachęt ekonomicznych dla czystszej produkcji i 
konsumpcji oraz stymulowania innowacji w zakresie czystszych technologii;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 39
Ustęp 3 c (nowy) (po nagłówku „Zasady”)

3c. uznaje, że brak internalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska 
                                               
1 Wskaźniki dotyczących ochrony środowiska lub uwzględniające wskaźniki IBED, IPV.



AM\703130PL.doc 13/49 PE398.431v02-00

PL

naturalnego jest równoznaczne z dotowaniem działań szkodliwych dla środowiska;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 40
Ustęp 3 d (nowy) (po nagłówku „Zasady”)

3d. zauważa, że istnienie dużej liczby dotacji prowadzących do szkodliwych skutków dla 
środowiska w państwach członkowskich UE prowadzi do wzrostu zanieczyszczeń i 
poważnie osłabia zasadę „zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 41
Ustęp 4

4. uznaje, że instrumenty rynkowe na rzecz ochrony środowiska są jednym 
z najskuteczniejszych sposobów osiągnięcia celów w zakresie środowiska naturalnego 
ponosząc rozsądne koszty; podkreśla jednak, że takim instrumentom muszą 
towarzyszyć inne środki, takie jak normy wydajności, cele w zakresie emisji itd.;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 42
Ustęp 4

4. uznaje, że instrumenty rynkowe na rzecz ochrony środowiska są jednym ze sposobów 
osiągnięcia celów w zakresie środowiska naturalnego przy zachowaniu rozsądnych 
kosztów; podkreśla, że nie mogą one zastępować ustawodawstwa w dziedzinie 
ochrony środowiska ustalającego cele do osiągnięcia i normy do przestrzegania, a ich 
skuteczność zależy od ich łączenia się i wzajemnego uzupełniania z innymi 
instrumentami;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 43
Ustęp 4 a (nowy)

4 a. uważa, że przechodzenie na zrównoważony rozwój i gospodarkę bezwęglową 
wymaga połączenia instrumentów odstraszających (np. podatki, opłaty) z 
instrumentami zachęcającymi (np. systemy handlu); 

Or. fr

Poprawkę złożyły Caroline Lucas i Margrete Auken

Poprawka 44
Ustęp 5

5. podkreśla, że instrumenty rynkowe nie mogą zastąpić polityki redystrybucji; uważa 
jednak, że zróżnicowanie między zastosowaniami lub rozmiarem konsumpcji może 
zostać użyte do skoncentrowania takich instrumentów na tzw. konsumentach 
intensywnych;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 45
Ustęp 5

5. podkreśla, że wdrażanie instrumentów rynkowych może pociągać za sobą 
niepożądane skutki społeczne; uważa jednak, że takie skutki można 
zrekompensować przy pomocy specjalnych środków politycznych, takich jak ceny 
minimalne, dotacje itd. dla gospodarstw domowych o niskim dochodzie; Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 46
Ustęp 5

5. podkreśla, że jeżeli instrumenty rynkowe przeznaczone do wspierania polityki w 
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zakresie ochrony środowiska mają być skuteczne i umożliwić osiągnięcie 
wyznaczonych im celów, powinny być określane z wyłącznym uwzględnieniem 
kryteriów ekologicznych;

Or. sv

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 47
Ustęp 5

5. podkreśla, że instrumenty rynkowe muszą być akceptowalne z punktu widzenia 
gospodarczego i społecznego (skreślenie);

Or. nl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 48
Ustęp 5

5. podkreśla, że instrumenty rynkowe muszą być akceptowalne z punktu widzenia 
ekologicznego, gospodarczego i społecznego, szczególnie w przypadku osób o 
dochodach niższych, niż średnia pensja krajowa w każdym państwie członkowskim 
oraz small-businessu;

Or. pl

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 49
Ustęp 6

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 50
Ustęp 6

6. uważa, że wprowadzenie tych instrumentów powinno opierać się na zasadach 
neutralności technicznej oraz braku zakłóceń mechanizmów rynkowych i 
jednocześnie spełniać kryteria obiektywności, neutralności i równoważności;

Or. sv

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 51
Ustęp 6

6. uważa, że progresywność stawek podatkowych i ich stopniowe podnoszenie się w 
czasie muszą być jedną z zasad ich wprowadzania; podkreśla, że istotne jest 
wprowadzenie wspólnych stawek minimalnych umożliwiających państwom 
członkowskim wprowadzenie wyższych stawek krajowych, biorąc pod uwagę, że 
przykład państw członkowskich stosujących te stawki pokazuje ich potencjał i 
przyczynia się do promowania idei podwyższenia wspólnych stawek minimalnych;

Or. da

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 52
Ustęp 6

6. uważa, że ogólnie rzecz biorąc progresywność stawek podatkowych i ich stopniowe i 
przewidywalne podnoszenie się w czasie są jedną z zasad ich wprowadzania;

Or. fr

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 53
Ustęp 6

6. uważa, że progresywność stawek podatkowych i ich stopniowe zmiany w czasie 
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muszą być jedną z zasad ich wprowadzania;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 54
Ustęp 6 a (nowy)

6a. podkreśla, że zasada „zanieczyszczający płaci” osiąga lepsze skutki przy zwracaniu 
uzyskanych środków w sposób celowy, tj. przeznaczaniu ich wyłącznie na usunięcia 
zanieczyszczeń i przywrócenia do poprzedniego stanu, niż przy całościowym 
zwracaniu tych kwot pod postacią ulg podatkowych przyznawanych danej gałęzi 
przemysłu lub sektorowi działalności;

Or. da

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 55
Ustęp 6 b (nowy)

6b. uważa, że istotne jest wprowadzenie wspólnych stawek minimalnych, gdyż stawki te 
umożliwiają zarówno ograniczenie handlu przygranicznego poprzez ich stałe 
podwyższanie, jak i uświęcenie roli prekursorów należnej tym państwom 
członkowskim, które stosują wyższe stawki podatku od zanieczyszczeń; zwraca 
uwagę na to, że na doskonale zintegrowanym rynku wewnętrznym w celu 
ograniczenia zakłóceń konkurencji istotne jest czuwanie nad niwelowaniem zbyt 
znacznych różnic oraz sprawianie, by państwa będące prekursorami dawały przykład 
w kwestii stopniowego podwyższania wspólnych stawek minimalnych;

Or. da

Poprawkę złożył Jens Holm

Poprawka 56
Ustęp 7

7. podkreśla ważna rolę, jaką odgrywają podatki ekologiczne dla osiągnięcia celów 
związanych z ochroną środowiska naturalnego (skreślenie); w związku z tym wzywa 
Komisję do przedłożenia przed końcem 2008 r. wniosku legislacyjnego dotyczącego 
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minimalnej stawki podatku wspólnotowego od emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 57
Ustęp 7

7. podkreśla ważna rolę, jaką odgrywają podatki ekologiczne dla osiągnięcia celów 
związanych z ochroną środowiska naturalnego, oraz niezbędną harmonizację 
niektórych środków na szczeblu europejskim, aby uniknąć zakłóceń gospodarczych 
między przedsiębiorstwami, zwłaszcza małymi i średnimi i regionami, co może dalej 
prowadzić do zachwiania rynku wewnętrznego;

Or. pl

Poprawkę złożyły Caroline Lucas i Margrete Auken

Poprawka 58
Ustęp 7

7. podkreśla ważna rolę, jaką odgrywają podatki ekologiczne dla osiągnięcia celów 
związanych z ochroną środowiska naturalnego, oraz konieczność ustanowienia 
minimalnych stawek dla niektórych podatków na szczeblu europejskim, aby uniknąć 
zakłóceń gospodarczych między przedsiębiorstwami i regionami;

Or. en

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 59
Ustęp 7 a (nowy)

7 a. podziela analizę Komisji, według której system handlu emisjami gazów 
cieplarnianych (EU-ETS) jest obecnie instrumentem rynkowym najlepiej 
odpowiadającym popytowi i stanowi najbardziej obiektywne dostępne narzędzie 
osiągnięcia celów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych wyznaczonych przez 
Radę Europejską wiosną 2007 r.;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 60
Ustęp 7 b (nowy)

7 b. niemniej jednak uznaje, że w obecnej wersji zakres stosowania europejskiego 
systemu handlu emisjami jest zbyt wąski w stosunku do różnorodnych źródeł gazów 
cieplarnianych i zainteresowanych sektorów, oraz że Komisja i państwa 
członkowskie powinni nanieść niezbędne poprawki w celu optymalizacji EU-ETS w 
trzeciej fazie projektu począwszy od 2013 r.;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 61
Ustęp 8

8. uważa, że instrumenty rynkowe nie mogą ograniczać się do systemów wymiany 
zezwoleń i kwot, gdyż systemy te są nienajlepiej przystosowane dla osiągnięcia celów 
związanych z redukcją niektórych emisji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 62
Ustęp 8

8. uważa, że podatki europejskie nie powinny ograniczać się tylko do systemów 
wymiany zezwoleń i kwot, gdyż systemy te są nienajlepiej przystosowane dla 
osiągnięcia celów związanych z redukcją niektórych emisji;

Or. pl



PE398.431v02-00 20/49 AM\703130PL.doc

PL

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 63
Ustęp 8

8. uważa, że wspólnotowe instrumenty rynkowe nie mogą ograniczać się do systemów 
handlu uprawnieniami do emisji lub przydziałami emisji oraz że należy rozpatrzeć 
inne możliwe systemy, takie jak ewentualne wprowadzenie podatku węglowego w 
zamian za zmniejszenie dotacji dla paliw kopalnych;

Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 64
Ustęp 8

8. uważa, że podatki wspólnotowe nie mogą ograniczać się do systemów wymiany 
zezwoleń i kwot, gdyż systemy te nie są optymalnie przystosowane dla osiągnięcia 
celów związanych z redukcją niektórych emisji; nie może to jednak naruszać 
suwerenności podatkowej poszczególnych państw;

Or. de

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 65
Ustęp 8 a (nowy)

8a. podkreśla, że podatki ekologiczne nie powinny być postrzegane głównie jako środki 
służące wzrostowi dochodu z podatków, lecz raczej jako sposób na uniknięcie 
szkodliwych zanieczyszczeń i degradacji środowiska naturalnego, wpływając tym 
samym na polepszenie dobrobytu społeczeństwa przy zachowaniu rozsądnych 
kosztów; podkreśla, że nakładanie podatków od negatywnych czynników, takich jak 
zanieczyszczenia, powinno być równoważone zmniejszeniem podatków od czynników 
pozytywnych, takich jak praca;

Or. en
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 66
Ustęp 9

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 67
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zwraca się do Komisji o dokonanie analizy porównawczej istniejących instrumentów 
rynkowych w celu oceny ich skuteczności oraz zachęcenia do wymiany najlepszych 
praktyk między państwami członkowskimi;

Or. el

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 68
Ustęp 10

10. wspiera obniżanie podatków pracowniczych na poziomie krajowym, lecz podkreśla, 
że nie jest ono związane jedynie z reformą podatków ekologicznych; (skreślenie)

Or. de

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 69
Ustęp 10

10. wspiera zasadę opodatkowania negatywnych czynników, takich jak zanieczyszczenia, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu podatków od czynników pozytywnych, takich jak 
praca; uważa, że takie podejście mogłoby wpisywać się w ogólną reformę podatkową 
mającą na celu bardziej sprawiedliwą alokację zasobów pomiędzy pracowników, 
konsumentów, przedsiębiorstwa, dochody z kapitału i usługi finansowe, aby osiągnąć 
cele związane z ochroną środowiska naturalnego i sprawiedliwością społeczną;
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Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 70
Ustęp 10

10. wspiera obniżanie podatków pracowniczych, lecz podkreśla, że nie jest ono związane 
jedynie z reformą podatków ekologicznych; uważa, że obniżanie to musi wpisywać 
się w ogólną reformę podatkową mającą na celu bardziej sprawiedliwą alokację 
zasobów pomiędzy pracowników, konsumentów, przedsiębiorstwa, dochody z 
kapitału i usługi finansowe, aby osiągnąć cele związane z ochroną środowiska 
naturalnego i sprawiedliwością społeczną oraz aby nie osłabiać budżetów i 
sprawozdań finansowych państw członkowskich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 71
Ustęp 10

10. wspiera obniżanie podatków pracowniczych, lecz podkreśla, że nie jest ono związane 
jedynie z reformą podatków ekologicznych; uważa, że obniżanie to musi wpisywać się 
w ogólną reformę podatkową mającą na celu bardziej sprawiedliwą alokację zasobów 
pomiędzy podmioty gospodarcze a osoby fizyczne, aby osiągnąć cele związane z 
ochroną środowiska naturalnego i sprawiedliwością społeczną;

Or. pl

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 72
Ustęp 11

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 73
Ustęp 11

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Daciana Octavia Sârbu

Poprawka 74
Ustęp 11

11. uważa, że wzrost cen jest środkiem wpływu na (skreślenie) produkcję i sposoby 
konsumpcji oraz zachęcania konsumentów do wyboru odpowiednich środków 
transportu w celu osiągnięcia optymalnej jakości środowiska; podkreśla jednak, że 
wpływ takiego środka może być ograniczony z powodu słabej elastyczności 
niektórych sektorów i wśród niektórych kategorii konsumentów;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 75
Ustęp 11

11. uważa, że stopniowy, stały i przewidywalny wzrost cen jest środkiem wpływu na 
metody produkcji i sposoby konsumpcji oraz na używanie pewnych środków 
transportu; podkreśla jednak, że wpływ takiego środka może być ograniczony z 
powodu słabej elastyczności niektórych sektorów;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 76
Ustęp 11

11. uważa, że wzrost cen jest środkiem wpływu na metody produkcji i sposoby 
konsumpcji oraz na używanie ekologicznych środków transportu; podkreśla jednak, że 
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wpływ takiego środka może być ograniczony z powodu słabej elastyczności 
niektórych sektorów;

Or. pl

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 77
Ustęp 11

11. uważa, że wzrost cen jest środkiem wpływu na metody produkcji i sposoby 
konsumpcji oraz na używanie pewnych środków transportu; podkreśla jednak, że 
wpływ takiego środka może być ograniczony z powodu słabej elastyczności 
niektórych sektorów, dlatego powinien on być stosowany tylko w ostateczności i z 
uwzględnieniem specyfiki poszczególnych państw członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 78
Ustęp 11 a (nowy)

11a. uważa, że ekologiczna reforma podatkowa powinna być przedmiotem szczególnej 
widoczności oraz że jej skuteczność wymaga, aby dochody z niej zostały 
przeznaczone na zachęty mające na celu poprawę zachowania podmiotów 
gospodarczych wobec środowiska;

Or. fr

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 79
Ustęp 11 a (nowy)

11a. podkreśla, że stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” ma pewne ograniczenia, 
wynikające również ze słabej elastyczności niektórych obszarów;

Or. en
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 80
Ustęp 12

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 81
Ustęp 12

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 82
Ustęp 12

12. uważa, że wprowadzenie instrumentów rynkowych pociągające za sobą podwyżkę 
cen nie może zmniejszać możliwości osób o niskich dochodach zaspokojenia swoich 
podstawowych/fundamentalnych potrzeb oraz że w związku z tym należy im 
zaoferować minimalnie wymaganą część wody, elektryczności, energii i transportu o 
przystępnej cenie;

Or. fr

Poprawkę złożyły Caroline Lucas i Margrete Auken

Poprawka 83
Ustęp 12

12. uważa, że wprowadzenie instrumentów rynkowych w celu ograniczenia 
zanieczyszczeń i negatywnego wpływu na środowisko powinno opierać się na 
skuteczności w zakresie ochrony środowiska, natomiast sprawiedliwość społeczną 
należy zagwarantować za pomocą innych środków dystrybucyjnych;
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Or. en

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 84
Ustęp 12

12. uważa, że wprowadzenie instrumentów rynkowych przejawiające się w podwyżce cen 
nie może prowadzić do wyłączenia z danego rynku osób o dochodach niższych od 
średniej pensji krajowej (skreślenie);

Or. nl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 85
Ustęp 12

12. uważa, że wprowadzenie instrumentów rynkowych (skreślenie) nie może prowadzić 
do wyłączenia z danego rynku osób o dochodach niższych od średniej pensji krajowej 
i drobnych przedsiębiorców oraz że konieczne jest jednoczesne przyjęcie środków 
wyrównawczych dla tych kategorii;

Or. pl

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 86
Ustęp 12

12. uważa, że wprowadzenie instrumentów rynkowych przejawiające się w podwyżce cen 
nie może prowadzić do wyłączenia z danego rynku osób w mniej korzystnej sytuacji 
finansowej (skreślenie) oraz że konieczne jest jednoczesne przyjęcie dostatecznie 
zrównoważonych środków wyrównawczych dla tych grup;

Or. en



AM\703130PL.doc 27/49 PE398.431v02-00

PL

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 87
Ustęp 12

12. uważa, że wprowadzenie instrumentów rynkowych przejawiające się w podwyżce cen 
nie może prowadzić do wyłączenia z danego rynku osób o dochodach niższych od 
średniej pensji krajowej oraz że konieczne jest jednoczesne przyjęcie środków 
wyrównawczych dla tych kategorii; proponuje, by w tym kontekście ustanowić ulgę 
podatkową w odniesieniu do przykładowo niezbędnego zużycia wody, energii 
elektrycznej i cieplnej, oraz karać zużycie przekraczające ten poziom bazowy, aby 
zmienić postawy w skuteczny i neutralny społecznie sposób, i tak przykładowo: 
pierwsze 40 m3 wody, tj. normalne roczne zużycie wody na głowę mieszkańca, 
mogłyby być zwolnione z podatku, a kolejne m3 przekraczające ten poziom byłyby 
wysoko opodatkowane;

Or. da

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 88
Ustęp 12 a (nowy)

12a. podkreśla, że z podatków opartych na zasadzie „zanieczyszczający płaci” uzyskuje 
się znaczne środki finansowe, lecz ponieważ jednorazowo pobierane kwoty są 
minimalne, podatki te rzadko umożliwiają zmianę postaw;

Or. da

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 89
Ustęp 13

13. podkreśla konieczność posiadania dokładnych danych dotyczących kosztów 
społecznych i środowiskowych związanych z całym cyklem życia produktów i usług; 
wzywa Komisję do opracowania metodologii służącej szacowaniu takich kosztów;

Or. en
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 90
Ustęp 13

13. podkreśla konieczność posiadania dokładnych danych dotyczących wpływu cyklu 
(skreślenie) i trybów obiegu produktów, aby uprzywilejować środki najbardziej 
skuteczne;

Or. pl

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 91
Ustęp 13 a (nowy)

13a. z zadowoleniem przyjmuje niedawną konferencję pod hasłem „Nie tylko PKB” 
zorganizowaną prze Komisję Europejską, Parlament Europejski, OECD, WWF i 
Klub Rzymski oraz jej główne wnioski; podkreśla znaczenie uzupełnienia PKB 
innymi wskaźnikami, aby ocenić dobrobyt i postęp społeczeństwa w bardziej 
wyważony sposób, zwłaszcza w odniesieniu do wpływu wzrostu gospodarczego na 
atmosferę i ekosystemy;

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 92
Ustęp 13 a (nowy)

13a. uważa, że podatek od składowania odpadów ma na celu uzyskanie środków i 
propagowanie dzięki nim redukcji odpadów oraz przestawienie się na produkty 
naturalne i ulegające biodegradacji, takie jak opakowania zdatne do odzysku przez 
kompostowanie;

Or. da
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 93
Ustęp 13 a (nowy)

13a. podkreśla konieczność regularnego monitorowania, gromadzenia i udostępniania 
przez państwa członkowskie informacji na temat wpływu na środowisko naturalne 
ogółu procesów produkcji i dystrybucji, sposobów konsumpcji oraz 
zagospodarowania odpadów;

Or. pl

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 94
Ustęp 13 a (nowy)

13a. uważa, że instrumenty rynkowe mogą przyczynić się do promowania badań 
naukowych i ekoinnowacji, ponieważ poprzez opodatkowanie produktów i usług 
nieprzyjaznych dla środowiska lub niespełniających norm ekologicznych zachęca się 
producentów do inwestowania w badania nad bardziej energooszczędnymi 
produktami i usługami;

Or. el

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 95
Ustęp 13 a (nowy)

13 a. uważa, że dostosowanie procesów gospodarczych i zachowań w kierunku 
sprzyjającym zrównoważonemu rozwojowi w niektórych przypadkach można 
skuteczniej wspierać na szczeblu lokalnym i w związku z tym uważa, że wspólnotowe 
ramy dotyczące instrumentów rynkowych powinny wspierać lokalne wdrażanie, 
dostosowane do specyfiki lokalnej;

Or. fr
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 96
Ustęp 14

14. podkreśla nieodzowność dokonania przeglądu systemu handlu uprawnieniami do 
emisji UE w celu skutecznego rozwiązania kwestii braków stwierdzonych podczas 
etapu próbnego; podkreśla, że zdecydowane wsparcie zasady „zanieczyszczający 
płaci” w ramach strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju oznacza, że 
podstawą wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji powinna być 
pełna możliwość zbywania uprawnień do emisji w drodze licytacji;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 97
Ustęp 14

14. wyraża ubolewanie z powodu zapowiedzianego opóźnienia przeglądu prawodawstwa 
w dziedzinie ETS w zakresie emisji dwutlenku węgla; (skreślenie)

Or. nl

Poprawkę złożył Jens Holm

Poprawka 98
Ustęp 14

14. wyraża ubolewanie z powodu zapowiedzianego opóźnienia przeglądu prawodawstwa 
w dziedzinie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych; uważa, że w ramach tego przeglądu przyznana nieodpłatnie część 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla musi ulec znaczącemu obniżeniu i że należy 
określić limit odpowiadający unijnemu celowi ograniczenia emisji o 30% do 2020 r. 
oraz surowe limity ilościowe i jakościowe na wykorzystanie kredytów w ramach 
projektu wspólnego wdrażania mechanizmu czystego rozwoju (CDM/JI);

Or. en
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 99
Ustęp 14

14. wyraża ubolewanie z powodu zapowiedzianego opóźnienia przeglądu prawodawstwa 
w dziedzinie ETS w zakresie emisji dwutlenku węgla; uważa, że w ramach tego 
przeglądu należy zwrócić uwagę na to, by przedsiębiorstwa nie dodawały do cen 
przyznanych nieodpłatnie części uprawnień do emisji dwutlenku węgla;

Or. de

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 100
Ustęp 14

14. wyraża ubolewanie z powodu zapowiedzianego opóźnienia przeglądu prawodawstwa 
w dziedzinie ETS w zakresie emisji dwutlenku węgla; uważa, że w ramach tego 
przeglądu przyznana nieodpłatnie część uprawnień do emisji dwutlenku węgla musi 
ulec znaczącemu obniżeniu dla dużych producentów energii elektrycznej w celu 
zmniejszenia nadmiernych nieoczekiwanych zysków;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 101
Ustęp 14 a (nowy)

14a. uważa, że większe wykorzystanie instrumentów rynkowych w sektorze transportu jest 
szczególnie ważne dla pełnej internalizacji kosztów społecznych i środowiskowych 
wszystkich rodzajów transportu; jest zdania, że niski stopień internalizacji w 
przypadku ruchu drogowego ma szczególnie negatywny wpływ na konkurencyjność 
innych rodzajów transportu, takich jak kolej, oraz na propagowanie 
skuteczniejszych i czystszych technologii;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 102
Ustęp 14 a (nowy)

14 a. zwraca się do Rady o możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosku w sprawie dyrektywy 
dotyczącej opodatkowania samochodów osobowych oraz o zachowanie przepisów 
związanych z ochroną środowiska;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens Holm

Poprawka 103
Ustęp 14 b (nowy)

14b. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą uwzględnienia działalności 
lotniczej we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, uważa 
jednak, że konieczne są równoległe środki uzupełniające, takie jak podatek od paliw 
lotniczych i opłaty za emisje NOx, aby zapobiec negatywnemu wpływowi tego 
sektora na zmiany klimatyczne;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 104
Ustęp 16

16. uważa, że przeglądy prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie opodatkowania 
produktów energetycznych i samochodów ciężarowych (tzw. „eurowinieta”) powinny 
być dokonywane wspólnie i szybko, tak aby uniknąć powielania środków mających 
te same cele oraz aby zreformować podatki ekologiczne w celu szybkiej zmiany
zachowania różnych sektorów gospodarki, mianowicie dzięki internalizacji kosztów 
zewnętrznych;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 105
Ustęp 16

16. uważa, że przeglądy prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie opodatkowania 
produktów energetycznych i samochodów ciężarowych (tzw. „eurowinieta”) powinny 
być dokonywane wspólnie, tak aby podatki ekologiczne w szybkim tempie zmieniały 
proekologicznie zachowania różnych sektorów gospodarki;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 106
Ustęp 17

17. uważa za konieczne wprowadzenie obowiązku stosowania dyrektywy w sprawie 
„eurowiniety”we wszystkich państwach członkowskich i zmianę tej dyrektywy w celu 
umożliwienia internalizacji kosztów zewnętrznych poprzez wyznaczenie cen za 
korzystanie z infrastruktur, mianowicie transportu drogowego; uważa, że dla 
unikania przenoszenia ruchu drogowego na drogi nieobjęte dyrektywą w sprawie 
„eurowiniety”, zakres tej dyrektywy powinien zostać rozszerzony na całą sieć 
drogową;

Or. fr

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 107
Ustęp 18

18. uważa, że w ramach przeglądu prawodawstwa dotyczącego opodatkowania produktów 
energetycznych podstawowa stawka podatku powinna zostać podniesiona w zakresie 
transportu przemysłowego lub handlowego; podkreśla wagę rozróżnienia 
opodatkowania na podatki energetyczne i ekologiczne na podstawie poziomu emisji 
dwutlenku węgla; (skreślenie)

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 108
Ustęp 18

18. uważa, że w ramach przeglądu prawodawstwa dotyczącego opodatkowania produktów 
energetycznych podstawowa stawka podatku powinna zostać podniesiona w zakresie 
transportu przemysłowego lub handlowego; podkreśla wagę rozróżnienia 
opodatkowania na podatki energetyczne i ekologiczne na podstawie poziomu emisji 
dwutlenku węgla oraz innych skutków i konsekwencji dla środowiska; podkreśla, że 
dla unikania zakłóceń między państwami członkowskimi, przyjęte powinno zostać 
pasmo wahań przewidujące wysoką stawkę minimalną;

Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 109
Ustęp 18

18. uważa, że w ramach przeglądu prawodawstwa dotyczącego opodatkowania produktów 
energetycznych podstawowa stawka podatku powinna zostać podniesiona w zakresie 
transportu przemysłowego lub handlowego; podkreśla wagę rozróżnienia 
opodatkowania na podatki energetyczne i ekologiczne na podstawie poziomu emisji 
dwutlenku węgla; podkreśla, że dla unikania zakłóceń między państwami 
członkowskimi, przyjęte powinno zostać pasmo wahań stawek podatkowych 
(skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka110
Ustęp 19

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 111
Ustęp 19

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do oceny odstępstw i zwolnień zapisanych w 
dyrektywie w sprawie opodatkowania produktów energetycznych oraz do 
rozpatrzenia, które rodzaje energii powinny być w przyszłości zwolnione z podatku, 
przy jednoczesnym poszanowaniu zakresu i przesłania dyrektywy oraz unikając 
powielania obciążeń dla przedsiębiorstw wynikających z zastosowania innych 
systemów podatkowych lub handlowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 112
Ustęp 19

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dokonania oceny odstępstw i zwolnień 
zapisanych w dyrektywie w sprawie opodatkowania produktów energetycznych oraz 
do rozpatrzenia jakie źródło energii powinno być w przyszłości zwolnione z podatku 
przy jednoczesnym przestrzeganiu zakresu stosowania i ducha dyrektywy oraz 
unikając powielania opłat dla operatorów wynikających ze stosowania innych 
systemów opodatkowania lub handlu;

Or. fr

Poprawkę złożył Jens Holm

Poprawka 113
Ustęp 19

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zniesienia odstępstw i zwolnień 
zapisanych w dyrektywie w sprawie opodatkowania produktów energetycznych oraz 
do rozpatrzenia sytuacji, w której żaden rodzaj energii z paliw kopalnych nie byłby w 
przyszłości zwolniony z podatku;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 114
Ustęp 19 a (nowy)

19 a. zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosków legislacyjnych mających na celu 
internalizację kosztów zewnętrznych działalności gospodarczej innej niż transport;
jak korzystanie z wody, wytwarzanie produktów i opakowań, rolnictwo, rybołówstwo 
itp.;)

Or. fr

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 115
Ustęp 20

20. (skreślenie) zwraca się do państw członkowskich o wzmocnienie polityki zachęt dla 
sektora budowlanego, aby ułatwić (skreślenie) obniżenie popytu na energię i 
poziomu emisji dwutlenku węgla; podkreśla znaczenie wspierania rozwoju 
budownictwa pasywnego i budownictwa opartego o energię pozytywną;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 116
Ustęp 20

20. uważa, że sektor budowlany daje silne perspektywy oszczędności energii i zwraca się 
do państw członkowskich o wzmocnienie polityki zachęt, aby osiągnąć cel związany z 
obniżeniem popytu na energię i poziomu emisji dwutlenku węgla; podkreśla znaczenie 
wspierania rozwoju budownictwa pasywnego i budownictwa opartego o energię
odnawialną;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 117
Ustęp 21

21. proponuje, aby przepisy wyrównawcze inspirowane mechanizmami zawartymi w 
Protokole z Kioto i umożliwiające dawanie zachęt finansowych były otwarte na 
finansowanie prac mających na celu poprawę skuteczności energetycznej w sektorze 
mieszkalnictwa oraz bilansu węgla w transporcie miejskim;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 118
Ustęp 21

21. proponuje, aby przepisy wyrównawcze inspirowane mechanizmami zawartymi w 
Protokole z Kioto były otwarte na finansowanie prac mających na celu poprawę 
efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa socjalnego;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 119
Ustęp 22

22. uważa, że reforma dotacji szkodzących środowisku naturalnemu nie może ograniczać 
się do WPR; uważa, że w tym zakresie sektor transportu, a mianowicie drogowego, 
potrzebuje szybkiego i zdecydowanego działania; zwraca się do Komisji o szybkie 
przedstawienie planu działania w sprawie stopniowego lecz szybkiego zniesienia 
subwencji szkodzących środowisku naturalnemu zgodnie z decyzja Rady 
Europejskiej w sprawie przeglądu strategii zrównoważonego rozwoju;

Or. fr
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Poprawkę żłożył Christofer Fjellner

Poprawka 120
Ustęp 22

22. uważa, że reforma dotacji (skreślenie) nie może ograniczać się do WPR ze względu 
na to, że również dotacje w innych dziedzinach są szkodliwe dla środowiska;

Or. sv

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 121
Ustęp 23

23. oczekuje ze strony Komisji, że przegląd wspólnotowych wytycznych dotyczących 
pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego rzeczywiście 
uwzględniać będzie konieczność zmiany sposobów produkcji, obiegu i konsumpcji 
towarów, środków transportu oraz redukcji odpadów;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 122
Ustęp 23 a (nowy)

23 a. podkreśla, że wodna dyrektywa ramowa1może służyć jako punkt odniesienia w 
zakresie definicji instrumentów rynkowych na rzecz środowiska; wyraża 
zadowolenie ze sprawozdania Komisji w sprawie wdrożenia tej dyrektywy, lecz 
wyraża ubolewanie, podobnie jak wymienione sprawozdanie, z powodu błędów w 
transpozycji niektórych definicji oraz słabego wdrożenia tych przepisów; gorąco 
zachęca państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków w celu poprawnego 
wdrożenia dyrektywy ramowej a w szczególności w celu zagwarantowania, że 
wszelkie spożycie wody będzie poddawane ocenie gospodarczej obejmującej koszty 
korzystania z zasobu oraz koszty dla środowiska, kryteria, które posłużą do ustalenia 
cen wody, aby odzyskać koszty korzystania z zasobu oraz koszty dla środowiska;

Or. fr

                                               
1 Dyrektywa 2001/60/WE.
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 123
Ustęp 23 b (nowy)

23 b. przypomina przepisy wspólnotowe w zakresie odpadów, lecz żałuje, że nie objęły one 
problemu ilości odpadów w Unii Europejskiej; zachęca Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do rozważenia ram legislacyjnych w zakresie opodatkowania 
odpadów, aby zapobiec wytwarzaniu odpadów i zmniejszyć w średniookresowej 
perspektywie poziom odpadów wytwarzanych w Unii;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 124
Ustęp 23 c (nowy)

23 c. zachęca Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia systemu podatków lub 
opłat mającego na celu zmniejszenie ilości stosowanych pestycydów oraz stosowanie 
pestycydów mniej toksycznych i mniej szkodliwych dla środowiska naturalnego i 
zdrowia;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 125
Ustęp 24

24. uważa, że wprowadzenie obniżonej stawki podatku VAT od produktów ekologicznych 
musi być w ścisły sposób monitorowane, aby rzeczywiście mogło przynieść korzyści 
konsumentom i wprowadzone wraz z przepisami dodatkowymi, takimi jak 
„ekoetykietowanie” pozwoliło stworzyć system umożliwiający łatwe porównywanie 
produktów;

Or. pl
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 126
Ustęp 24 a (nowy)

24a. podkreśla, że ekonomiczne znaczenie dotacji lub środków pomocowych 
zmierzających do propagowania odpowiedzialnych ekologicznie postaw będzie rosło 
wraz z upowszechnianiem przemyślanego i ekologicznego podejścia oraz że 
finansowanie usług podnoszących jakość życia nie będzie już miało uzasadnienia z 
tego względu, że w przeciwieństwie do sytuacji, w której byłaby stosowana wyłącznie 
zasada „zanieczyszczający płaci”, powstałaby sztuczna niezgodność między postawą 
odpowiedzialną ekologicznie a usługami podnoszącymi jakość życia; zwraca uwagę 
na to, że zasada „zanieczyszczający płaci” umożliwia celowe inwestowanie 
uzyskanych środków w przeprowadzanie zmian, które są niezbędne w celu przyjęcia 
czystszych sposobów produkcji i produktów;

Or. da

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 127
Ustęp 24 b (nowy)

24b. uważa, że właściwe byłoby stosowanie w sektorze rolnictwa wspólnych stawek 
minimalnych w celu karania za stosowanie pestycydów, straty azotu oraz spadek 
zawartości węgla w glebach, przy czym wpływy z tego podatku mogłyby stosownie 
posłużyć do propagowania upraw wolnych od pestycydów, do stopniowego 
zmniejszania strat azotu i węgla oraz do sprzyjania przestawianiu się na biologiczne 
metody uprawy;

Or. da

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 128
Ustęp 24 c (nowy)

24c. proponuje przeznaczyć wpływy z podatku przemysłowego uzyskane przykładowo z 
PCV na propagowanie materiałów ekologicznych, takich jak polipropylen lub 
polietylen; zwraca uwagę na to, że z podatków nakładanych na substancje 
chemiczne można również uzyskać środki umożliwiające sprzyjanie wprowadzaniu 
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produktów wolnych od substancji chemicznych, szczególnie farb, detergentów, 
produktów kosmetycznych i tkanin ekologicznych; uważa ponadto, że ważne jest 
uwzględnienie podatku od spadku zawartości węgla, ewentualnie połączonego z 
podatkiem od strat azotu;

Or. da

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 129
Ustęp 25

25. nie jest przychylny wprowadzeniu systemu wymiany zezwoleń w dziedzinie 
bioróżnorodności (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 130
Ustęp 25

25. dostrzega trudności we wprowadzeniu instrumentów rynkowych wspierających 
wysiłki na rzecz zwiększenia lub zachowania usług w zakresie bioróżnorodności i 
ekosystemów oraz instrumentów służących rozwiązywaniu problemów ekologicznych 
o charakterze lokalnym; wzywa Komisję do określenia i propagowania najlepszych 
praktyk w tych dziedzinach;

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 131
Ustęp 25

25. (skreślenie) jest przychylny możliwości wprowadzenia systemu wymiany zezwoleń 
(skreślenie) w zakresie NOx i SO2, gdyż systemy te umożliwiają jak najbardziej 
opłacalną realizację celów wyznaczonych w dziedzinie środowiska;

Or. nl
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 132
Ustęp 25

25. jest zdania, że państwa członkowskie powinny mieć możliwość zastosowania systemu
handlu uprawnieniami do emisji w zakresie NOx i SO2; podkreśla, że w regionach, 
gdzie przestrzeń wykorzystywanego środowiska jest ograniczona, instrumenty 
gospodarcze, takie jak wymiana, stanowią istotny element uzupełniający w możliwie 
najbardziej opłacalnej realizacji celów wyznaczonych w dziedzinie środowiska;

Or. nl

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 133
Ustęp 25

25. wyraża zadowolenie z okazanej przez Komisję chęci rozszerzenia różnego rodzaju 
instrumentów rynkowych (opłaty, dotacje i zbywalne zezwolenia) na cele ochrony 
bioróżnorodności oraz zwalczania zanieczyszczeń atmosferycznych; w związku z tym 
z zainteresowaniem odnosi się do systemów handlu przydziałami emisji NOx i SO2 
wprowadzonych przez niektóre państwa członkowskie w celu zaradzenia problemom, 
jakie powoduje ten rodzaj zanieczyszczeń atmosferycznych; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 134
Ustęp 25

25. nie jest przychylny wprowadzeniu systemu handlu zezwoleniami w zakresie 
bioróżnorodności (skreślenie); zachęca Komisję do dalszego prowadzenia refleksji 
na temat oceny kosztów utraty bioróżnorodności oraz na temat możliwego 
wykorzystania instrumentów rynkowych, i uznaje bezwarunkowo, że ochrona lub 
poprawa bioróżnorodności w danej strefie nie może doprowadzić do utraty 
różnorodności w innej strefie ze względu na skutki lokalne; podkreśla, że wszelkie 
wprowadzenie systemu handlu emisjami NOx i SO2 powinno uwzględniać lokalne 
warunki powstawania tych emisji i ograniczać się do dokładnie wyznaczonych 
obszarów geograficznych; 
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Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 135
Ustęp 25

25. (skreślenie) jest przychylny wprowadzeniu systemu wymiany zezwoleń w dziedzinie 
bioróżnorodności oraz w zakresie NOX i SO2, o ile są dostępne poprawne 
z naukowego punktu widzenia modele obliczeniowe;

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 136
Ustęp 25 a (nowy)

25 a. nalega, aby Komisja przedstawiła przed 2009 r. wniosek legislacyjny w sprawie 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w transporcie morskim, ponieważ 
transport ten nie podlega żadnym przepisów wspólnotowym lub międzynarodowym w 
tym zakresie; wyraża wsparcia dla procesu legislacyjnego mającego na celu objęcie 
sektora lotnictwa systemem EU-ETS;

Or. fr

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 137
Ustęp 26

26. zwraca się do Komisji o przewidzenie w ramach jej inicjatyw utrzymania obecnych 
mechanizmów przyjętych przez państwa członkowskie dla wspierania rozwoju energii 
odnawialnych; uważa, że zanim zostaną przyznane zachęty finansowe na rzecz 
biopaliw należy domagać się uzupełniających ocen w celu stwierdzenia, czy metody 
ich produkcji są zrównoważone z punktu widzenia środowiska;

Or. el
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 138
Ustęp 26

26. zwraca się do Komisji o przewidzenie w ramach jej inicjatyw utrzymania obecnych 
mechanizmów przyjętych przez państwa członkowskie dla wspierania rozwoju energii 
odnawialnych; uważa, że konieczne są dodatkowe oceny, szczególnie w zakresie cykli 
życia biopaliw, i podkreśla w tym względzie znaczenie określenia zasad w zakresie 
jakości paliw i energii ze źródeł odnawialnych;

Or. nl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 139
Ustęp 26

26. zwraca się do Komisji o przewidzenie w ramach jej inicjatyw utrzymania obecnych 
mechanizmów przyjętych przez państwa członkowskie dla wspierania rozwoju energii 
odnawialnych; uważa, że konieczne są dodatkowe oceny, szczególnie w zakresie cykli 
produkcji i wykorzystania biopaliw;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 140
Ustęp 26

26. zwraca się do Komisji o przewidzenie w ramach jej inicjatyw utrzymania obecnych 
mechanizmów przyjętych przez państwa członkowskie dla wspierania rozwoju energii 
odnawialnych; podkreśla, że konieczne są dodatkowe oceny, szczególnie w zakresie 
cykli życia biopaliw;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 141
Ustęp 26 a (nowy)

26 a. zachęca państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, do przyjęcia środków 
zniechęcających do wytwarzania artykułów i opakowań jednostkowych oraz do 
wielokrotnego pakowanie artykułów; 

Or. fr

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 142
Ustęp 26 a (nowy)

26a. z zadowoleniem przyjmuje skupienie uwagi na instrumentach rynkowych przy 
wdrażaniu ramowej dyrektywy wodnej1 i uważa za niezwykle istotne dodanie kosztów 
pozyskiwania wód podziemnych, degradacji jakości wody oraz zaopatrzenia w wodę 
do ceny wody; wzywa Komisję do sprawdzenia stopnia wdrożenia ramowej 
dyrektywy wodnej w państwach członkowskich oraz wykorzystania wspólnej strategii 
wdrażania tej dyrektywy i sieci wybranych dorzeczy rzek do zbadania i promowania 
najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 143
Ustęp 26 a (nowy)

26a. uważa, że instrumenty rynkowe mogą przyczynić się do lepszej ochrony zasobów 
naturalnych, przykładowo poprzez zachęcanie do skutecznego wykorzystywania 
zasobów wodnych przy pomocy rozsądnej i sprawiedliwej ze społecznego punktu 
widzenia polityki taryfowej;

Or. el

                                               
1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1).
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Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 144
Ustęp 26 b (nowy)

26b. podkreśla, że instrumenty rynkowe nie powinny mieć negatywnego wpływu na 
konkurencyjność gałęzi przemysłu podlegających międzynarodowej konkurencji, 
takich jak sektory energochłonne, w celu uniknięcia strat w sprzedaży 
spowodowanych przywozem („ubytek”), potencjalnego przenoszenia produkcji, a 
także wpływu na środowisko naturalne poza Unią Europejską;

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 145
Ustęp 26 a (nowy)

26a. zwraca uwagę na to, że ze wspólnego podatku minimalnego od emisji CO2
pochodzących z kopalnych źródeł energii zostaną uzyskane środki umożliwiające 
inwestowanie w szczególności we wprowadzanie nowych źródeł energii oraz w 
oszczędzanie energii, w środki transportu publicznego itp., biorąc pod uwagę, że 
wpływy z tego podatku należałoby inwestować w rozwój odnawialnych źródeł 
energii, takich jak energia słoneczna, energia wiatrowa oraz energia pływów i 
prądów morskich; zauważa również, że z analogicznego podatku od benzyny, oleju 
napędowego i biopaliw wykorzystywanych w sektorze transportu byłoby można 
uzyskać środki umożliwiające reformę tego sektora;

Or. da

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 146
Ustęp 26 b (nowy)

26b. proponuje podatek od emisji CO2 z silników spalinowych, który stosownie 
umożliwiłby finansowanie zarówno elektryfikacji transportu, jak i innowacji, 
egzemplarzy pokazowych oraz budowy niezbędnej infrastruktury; zwraca uwagę na 
to, że środek ten można korzystnie połączyć z takimi restrykcjami, jak wyłączny ruch 
samochodów o napędzie elektrycznym w centrach miasta oraz obowiązkowe 
stosowanie maszyn i urządzeń rolniczych o napędzie elektrycznym przy uprawie i 
zbiorach roślin zielonych; uważa, że ten środek będzie miał wymierny wpływ na 
zanieczyszczenie spowodowane emisją cząstek pyłu; zwraca uwagę na to, że regiony 
duńskie opublikowały niedawno dokument, w którym mowa o 4000 zgonów rocznie 
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spowodowanych smogiem (3500) lub stresem wywołanym hałasem (500), którą to 
liczbę należy porównać z liczbą zgonów w wyniku wypadków drogowych, które są w 
Danii przyczyną 400 ofiar rocznie, a mimo to przykuwają większa uwagę niż smog;

Or. da

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 147
Ustęp 26 c (nowy)

26c. zwraca się do Komisji, aby opracowała badanie na temat wykonalności 
wprowadzenia „karty CO2 ” dla osób oraz małych i średnich przedsiębiorstw, która 
będzie rejestrowała spożycie energii oraz emitowane gazy cieplarniane;

Or. es

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 148
Ustęp 27

27. wspiera wprowadzenie instrumentu dostosowania na granicach dla osiągnięcia celów 
związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla i ochrony konkurencyjności 
gospodarczej Unii; zachęca Komisję do oparcia się o badania prowadzone w 
niektórych państwach członkowskich przy opracowywaniu sprawozdania w sprawie 
przyjęcia tego instrumentu (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 149
Ustęp 27

27. wspiera rozważenie instrumentu dostosowania na granicach dla osiągnięcia celów 
związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla i ochrony konkurencyjności 
gospodarczej Unii; zachęca Komisję do oparcia się o badania prowadzone w 
niektórych państwach członkowskich przy opracowywaniu sprawozdania w sprawie 
ewentualnego przyjęcia tego instrumentu (skreślenie); podkreśla jednak, że środki 
dostosowania na granicach należy wdrożyć tylko wtedy, gdy nie uda się osiągnąć 
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porozumienia w sprawie obowiązkowego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. en

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 150
Ustęp 27

27. wspiera ocenę wykonalności wprowadzenia dostosowania na granicach jako 
instrumentu służącego włączeniu przywozu do ETS, co stanowiłoby wsparcie dla 
osiągnięcia celów związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla i ochrony 
konkurencyjności gospodarczej Unii; zachęca Komisję do oparcia się o badania 
prowadzone w niektórych państwach członkowskich przy opracowywaniu 
sprawozdania w sprawie przyjęcia tego instrumentu oraz do przygotowania, w razie 
konieczności, projektu legislacyjnego;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 151
Ustęp 27

27. wspiera wprowadzenie instrumentu dostosowania na granicach mianowicie aby 
uniknąć ewentualnych ucieczek związków węgla, które mogłyby podważyć 
obowiązek ograniczenia emisji dwutlenku węgla i ochrony konkurencyjności 
gospodarczej Unii; zachęca Komisję do oparcia się o badania prowadzone w 
niektórych państwach członkowskich przy opracowywaniu sprawozdania w sprawie 
przyjęcia tego instrumentu oraz do przygotowania projektu legislacyjnego;

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 152
Ustęp 27

27. wspiera wprowadzenie instrumentu dostosowania na granicach dla osiągnięcia celów 
związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla i ochrony konkurencyjności 
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gospodarczej Unii; zachęca Komisję do oparcia się o badania prowadzone w 
niektórych państwach członkowskich przy opracowywaniu sprawozdania dla 
Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia tego instrumentu oraz do 
przygotowania projektu legislacyjnego;

Or. nl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 153
Ustęp 27 a (nowy)

27a. zwraca się do Komisji o określenie mechanizmów i polityki handlowej przyjaznej dla 
środowiska, które będą zgodne z porozumieniem WTO, w celu zajęcia się kwestiami 
dotyczącymi państw trzecich, do których nie stosuje się protokół z Kioto oraz w celu 
przewidzenia w wyraźniejszy sposób w przyszłych wersjach protokołu tego rodzaju 
opcji; uważa, że środki handlowe powinny być dostosowywane wyłącznie w 
przypadku, gdy alternatywne środki nie pozwalają na osiągnięcie celów 
wyznaczonych w dziedzinie środowiska; uważa, że jeżeli środki handlowe zostały już 
dostosowane, nie powinny być poddawane żadnym ograniczeniom, poza tymi, które 
są niezbędne w celu osiągnięcia tego celu, oraz że nie powinny one w żadnym 
wypadku powodować arbitralnej lub nieuzasadnionej dyskryminacji;

Or. nl
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