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Poprawka  1 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając Traktat o Unii 

Europejskiej (TUE), w szczególności jego 

art. 3, oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE), w szczególności jego 

art. 4, 11, 174–178, 191 i 349, 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. hr 

 

Poprawka  2 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 11 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając komunikat Komisji 

z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie 

monitorowania gospodarki o obiegu 

zamkniętym (COM(2018)0029), 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że władze 

lokalne i regionalne odgrywają wiodącą 

rolę w przechodzeniu na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, a ich wkład ma 

A. mając na uwadze, że władze 

lokalne i regionalne odgrywają wiodącą 

rolę w przechodzeniu na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, a europejski 

wielopoziomowy system rządzenia 

zasadzający się na aktywnej i 
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kluczowe znaczenie dla doprowadzenia do 

tej zmiany; 
konstruktywnej współpracy między 

różnymi szczeblami sprawowania rządów i 

zainteresowanymi stronami ma kluczowe 

znaczenie dla doprowadzenia do tej 

zmiany; 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że władze 

lokalne i regionalne odgrywają wiodącą 

rolę w przechodzeniu na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, a ich wkład ma 

kluczowe znaczenie dla doprowadzenia do 

tej zmiany; 

A. mając na uwadze, że władze 

lokalne i regionalne odgrywają wiodącą 

rolę w przechodzeniu na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, a ich wkład – w 

połączeniu z odpowiednim 

informowaniem i aktywnym 

zaangażowaniem obywateli – ma 

kluczowe znaczenie dla doprowadzenia do 

tej zmiany; 

Or. it 

 

Poprawka  5 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że władze 

lokalne i regionalne odgrywają wiodącą 

rolę w przechodzeniu na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, a ich wkład ma 

kluczowe znaczenie dla doprowadzenia do 

tej zmiany; 

A. mając na uwadze, że władze 

lokalne i regionalne – które mają 

decydujące znaczenie dla skutecznej 

realizacji polityki spójności – odgrywają 

także wiodącą rolę w przechodzeniu na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym, a ich 

wkład ma kluczowe znaczenie dla 

doprowadzenia do tej zmiany; 
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Or. en 

 

Poprawka  6 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że władze 

lokalne i regionalne odgrywają wiodącą 

rolę w przechodzeniu na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, a ich wkład ma 

kluczowe znaczenie dla doprowadzenia do 

tej zmiany; 

A. mając na uwadze, że władze 

lokalne i regionalne najlepiej orientują się 

w sprawach lokalnych i regionalnych i 
odgrywają wiodącą rolę w przechodzeniu 

na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a ich 

wkład ma kluczowe znaczenie dla 

doprowadzenia do tej zmiany; 

Or. ro 

 

Poprawka  7 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że miasta 

zajmują tylko 3 % powierzchni Ziemi, 

niemniej mieszka w nich ponad połowa 

światowej populacji, zużywają one ponad 

75 % światowych zasobów i są źródłem 

60–80 % emisji gazów cieplarnianych, 

oraz mając na uwadze, że do 2050 r. 70 % 

światowej populacji będzie zamieszkiwać 

w miastach; 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Raffaele Fitto 
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Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że przejście na 

solidniejszą gospodarkę, która w większym 

stopniu będzie się opierała na obiegu 

zamkniętym, stanowi wyzwanie dla 

wszystkich regionów europejskich, ale 

także stwarza dla tych regionów 

zasadnicze możliwości; 

B. mając na uwadze, że przejście na 

solidniejszą gospodarkę, która w większym 

stopniu będzie się opierała na obiegu 

zamkniętym, stanowi istotną szansę dla 

UE, państw członkowskich i obywateli w 

dążeniu do unowocześnienia europejskiej 

gospodarki i ukierunkowania tej 

gospodarki na bardziej zrównoważone 

tory; mając w szczególności na uwadze, że 

przejście to stanowi wyzwanie i okazję dla 

wszystkich regionów europejskich oraz 

samorządów lokalnych, które są szczeblem 

władzy najbliższym lokalnym 

społecznościom; 

Or. it 

 

Poprawka  9 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że przejście na 

solidniejszą gospodarkę, która w większym 

stopniu będzie się opierała na obiegu 

zamkniętym, stanowi wyzwanie dla 

wszystkich regionów europejskich, ale 

także stwarza dla tych regionów 

zasadnicze możliwości; 

B. mając na uwadze, że przejście na 

solidniejszą gospodarkę, która w większym 

stopniu będzie się opierała na obiegu 

zamkniętym, stanowi wyzwanie dla 

wszystkich regionów europejskich, ale 

także stwarza zasadnicze możliwości i 

może rozwiązać wspomniane wyzwania 

przez stworzenie modelu, który połączy 

prężny rozwój gospodarczy z celami 

zrównoważonego rozwoju, oraz może 

pomóc regionom w stworzeniu nowych 

branż przemysłowych, przekształceniu 

istniejących sektorów i wdrożeniu nowych 

wartościowych łańcuchów produkcyjnych; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że przejście na 

solidniejszą gospodarkę, która w większym 

stopniu będzie się opierała na obiegu 

zamkniętym, stanowi wyzwanie dla 

wszystkich regionów europejskich, ale 

także stwarza dla tych regionów 

zasadnicze możliwości; 

B. mając na uwadze, że przejście na 

solidniejszą gospodarkę, która w większym 

stopniu będzie się opierała na obiegu 

zamkniętym, stanowi wyzwanie dla 

wszystkich regionów europejskich, ale 

także otwiera dla tych regionów zasadnicze 

możliwości poprawy bilansu handlowego i 

konkurencyjności przemysłowej, jak 

również stworzenia miejsc pracy; 

Or. ro 

 

Poprawka  11 

Michela Giuffrida 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że przejście na 

solidniejszą gospodarkę, która w większym 

stopniu będzie się opierała na obiegu 

zamkniętym, stanowi wyzwanie dla 

wszystkich regionów europejskich, ale 

także stwarza dla tych regionów zasadnicze 

możliwości; 

B. mając na uwadze, że przejście na 

solidniejszą gospodarkę, która w większym 

stopniu będzie się opierała na obiegu 

zamkniętym, stanowi wyzwanie dla 

wszystkich regionów europejskich, ale 

także stwarza dla tych regionów zasadnicze 

możliwości, przyczyniając się do 

tworzenia nowego modelu przedsiębiorstw 

z myślą o poprawieniu wydajności i 

utrzymaniu wzorców konsumpcji; 

Or. it 

 

Poprawka  12 
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Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że przejście na 

solidniejszą gospodarkę, która w większym 

stopniu będzie się opierała na obiegu 

zamkniętym, stanowi wyzwanie dla 

wszystkich regionów europejskich, ale 

także stwarza dla tych regionów zasadnicze 

możliwości; 

B. mając na uwadze, że przejście na 

solidniejszą gospodarkę, która w większym 

stopniu będzie się opierała na obiegu 

zamkniętym, stanowi wyzwanie dla 

wszystkich regionów europejskich, ale 

także stwarza dla tych regionów zasadnicze 

możliwości oraz szanse na rozwój i wzrost, 

w szczególności w zakresie tworzenia 

miejsc pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że obecnie w UE 

ok. 60 % odpadów nie podlega 

recyklingowi, a zbadanie i wprowadzenie 

nowych form działalności w ramach 

gospodarki o obiegu zamkniętym może 

być źródłem znaczących oszczędności i 

możliwości biznesowych z korzyścią dla 

MŚP w UE; 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Michela Giuffrida 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 



 

AM\1150404PL.docx 9/69 PE620.811v01-00 

 PL 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że osiągnięcie 

celów porozumienia paryskiego wiąże się z 

przejściem na gospodarkę, która w 

większym stopniu będzie się opierała na 

obiegu zamkniętym; 

C. mając na uwadze, że osiągnięcie 

celów porozumienia paryskiego wiąże się z 

przejściem na gospodarkę, która w 

większym stopniu będzie się opierała na 

obiegu zamkniętym, i stanowi istotny 

wkład w rozwój modelu gospodarczego, 

którego celem jest nie tylko zysk, ale 

również ochrona środowiska; 

Or. it 

 

Poprawka  15 

Maria Spyraki 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że osiągnięcie 

celów porozumienia paryskiego wiąże się z 

przejściem na gospodarkę, która w 

większym stopniu będzie się opierała na 

obiegu zamkniętym; 

C. mając na uwadze, że osiągnięcie 

celów porozumienia paryskiego wymaga 

przejścia na gospodarkę, która w 

większym stopniu będzie się opierała na 

obiegu zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że polityka 

spójności oferuje nie tylko możliwości 

inwestycyjne umożliwiające zaspokojenie 

potrzeb lokalnych za pośrednictwem 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, ale również zintegrowane 

ramy polityczne mające pomóc regionom 

D. mając na uwadze, że polityka 

spójności oferuje nie tylko możliwości 

inwestycyjne umożliwiające zaspokojenie 

potrzeb lokalnych za pośrednictwem 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, ale również zintegrowane 

ramy polityczne mające pomóc regionom 
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europejskim w sprostaniu licznym 

wyzwaniom dla ich rozwoju, w tym 

poprzez wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami i 

zrównoważonego rozwoju, a także 

współpracy terytorialnej i budowania 

zdolności; 

europejskim w sprostaniu licznym 

wyzwaniom dla ich rozwoju, w tym 

poprzez wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami i 

zrównoważonego rozwoju oraz współpracy 

terytorialnej i budowania zdolności, a 

także w przyciągnięciu i promowaniu 

również inwestycji prywatnych; 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że polityka 

spójności oferuje nie tylko możliwości 

inwestycyjne umożliwiające zaspokojenie 

potrzeb lokalnych za pośrednictwem 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, ale również zintegrowane 

ramy polityczne mające pomóc regionom 

europejskim w sprostaniu licznym 

wyzwaniom dla ich rozwoju, w tym 

poprzez wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami i 

zrównoważonego rozwoju, a także 

współpracy terytorialnej i budowania 

zdolności; 

D. mając na uwadze, że polityka 

spójności oferuje nie tylko możliwości 

inwestycyjne umożliwiające zaspokojenie 

potrzeb regionalnych i lokalnych za 

pośrednictwem europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych, ale 

również zintegrowane ramy polityczne 

mające zmniejszyć różnice w poziomie 

rozwoju regionów europejskich i pomóc 

im w sprostaniu licznym wyzwaniom dla 

ich rozwoju, w tym poprzez wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami i 

zrównoważonego rozwoju, a także 

współpracy terytorialnej i budowania 

zdolności; 

Or. hr 

 

Poprawka  18 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 
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Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że polityka 

spójności oferuje nie tylko możliwości 

inwestycyjne umożliwiające zaspokojenie 

potrzeb lokalnych za pośrednictwem 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, ale również zintegrowane 

ramy polityczne mające pomóc regionom 

europejskim w sprostaniu licznym 

wyzwaniom dla ich rozwoju, w tym 

poprzez wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami i 

zrównoważonego rozwoju, a także 

współpracy terytorialnej i budowania 

zdolności; 

D. mając na uwadze, że polityka 

spójności oferuje nie tylko możliwości 

inwestycyjne umożliwiające zaspokojenie 

potrzeb lokalnych i regionalnych za 

pośrednictwem europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych, ale 

również zintegrowane ramy polityczne 

mające pomóc regionom europejskim w 

sprostaniu licznym wyzwaniom dla ich 

rozwoju, w tym poprzez wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami i 

zrównoważonego rozwoju, a także 

współpracy terytorialnej i budowania 

zdolności; 

Or. en 

 

Poprawka  19 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że w 

programach funduszy strukturalnych na 

lata 2014–2020 aż 5,5 mld EUR 

przeznaczono na gospodarowanie 

odpadami oraz że również inne programy, 

takie jak LIFE, COSME i inicjatywa 

„Horyzont 2020”, zapewniają istotne 

wsparcie w przechodzeniu na gospodarkę 

o obiegu zamkniętym; mając ponadto na 

uwadze, że synergia między wyżej 

wymienionymi instrumentami ma 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

celów wyznaczonych w planie działania 

Komisji dotyczącym gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

Or. it 
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Poprawka  20 

Michela Giuffrida 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że obecne ramy 

prawne polityki spójności nie wspominają 

o celu, jakim jest przejście na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, a zrównoważony 

rozwój jest horyzontalną zasadą 

korzystania z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych, jak 

określono w art. 8 oraz we wspólnych 

ramach strategicznych (załącznik I) 

rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów; 

E. mając na uwadze, że obecne ramy 

prawne polityki spójności nie wspominają 

o celu, jakim jest przejście na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, a zrównoważony 

rozwój jest horyzontalną zasadą 

korzystania z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych, jak 

określono w art. 8 oraz we wspólnych 

ramach strategicznych (załącznik I) 

rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów, które pozwoli wzmocnić 

powiązania między istniejącymi 

instrumentami wspierającymi projekty 

dotyczące gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

Or. it 

 

Poprawka  21 

Victor Boştinaru 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że obecne ramy 

prawne polityki spójności nie wspominają 

o celu, jakim jest przejście na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, a zrównoważony 

rozwój jest horyzontalną zasadą 

korzystania z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych, jak 

określono w art. 8 oraz we wspólnych 

ramach strategicznych (załącznik I) 

rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów; 

E. mając na uwadze, że obecne ramy 

prawne polityki spójności nie wspominają 

o celu, jakim jest przejście na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, a zrównoważony 

rozwój jest horyzontalną zasadą 

korzystania z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych, jak 

określono w art. 8 rozporządzenia w 

sprawie wspólnych przepisów oraz we 

wspólnych ramach strategicznych 

(załącznik I); 



 

AM\1150404PL.docx 13/69 PE620.811v01-00 

 PL 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Franc Bogovič 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że art. 6 

rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów nakłada w odniesieniu do 

operacji wspieranych z europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

obowiązek przestrzegania obowiązującego 

prawa Unii i przepisów krajowych 

regulujących stosowanie prawa Unii, w 

tym prawa o ochronie środowiska; 

G. mając na uwadze, że art. 6 

rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów nakłada w odniesieniu do 

operacji wspieranych z europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

obowiązek przestrzegania obowiązującego 

prawa Unii i przepisów krajowych 

regulujących stosowanie prawa Unii, w 

tym w szczególności prawa o ochronie 

środowiska; 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, że jednym z 

celów, jakie stawia sobie gospodarka o 

obiegu zamkniętym, jest zmniejszenie 

ilości odpadów na składowiskach, oraz 

mając na uwadze, że zabezpieczenie i 

rekultywację legalnych i nielegalnych 

składowisk odpadów znajdujących się na 

terytorium państw członkowskich należy 

uznać za nadrzędną kwestię priorytetową; 

Or. it 

 



 

PE620.811v01-00 14/69 AM\1150404PL.docx 

PL 

Poprawka  24 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, że w dniu 1 

stycznia 2018 r. Chiny wprowadziły zakaz 

przywozu pozostałości tworzyw sztucznych 

i niesortowanych odpadów papierowych 

oraz że zakaz ten oznacza wyzwanie w 

zakresie recyklingu w Unii Europejskiej, 

które będzie wymagało rozwiązania na 

szczeblu regionalnym i lokalnym; 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp -1 (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 -1. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 

Komisji na rzecz wspierania gospodarki o 

obiegu zamkniętym za pomocą polityki 

spójności, zwłaszcza przez działania 

popularyzatorskie na rzecz wspierania 

państw członkowskich i regionów UE w 

korzystaniu ze środków dostępnych w 

ramach polityki spójności do celów 

związanych z gospodarką o obiegu 

zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp -1 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 -1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

w ciągu ostatnich pięciu lat EBI zapewnił 

środki w wysokości około 2,4 mld EUR w 

ramach współfinansowania projektów z 

zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym; 

podkreśla, że potrzeby w zakresie 

udzielania pożyczek są znacznie większe; 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że według sprawozdania 

Komisji na temat wdrażania planu 

działania na rzecz gospodarki o obiegu 

zamkniętym, przewidziane na okres 2014–

2020 wsparcie UE dla innowacji, MŚP, 

gospodarki niskoemisyjnej i ochrony 

środowiska wynosi 150 mld EUR, a wiele 

z tych dziedzin przyczynia się do realizacji 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

1. zauważa, że według sprawozdania 

Komisji na temat wdrażania planu 

działania na rzecz gospodarki o obiegu 

zamkniętym, przewidziane na okres 2014–

2020 wsparcie UE dla innowacji, MŚP, 

gospodarki niskoemisyjnej i ochrony 

środowiska wynosi 150 mld EUR, a wiele 

z tych dziedzin przyczynia się do realizacji 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

podkreśla, że gospodarka o obiegu 

zamkniętym obejmuje również – obok 

gospodarowania odpadami i ochrony 

środowiska – radykalną transformację 

funkcjonowania gospodarki, tak że staje 

się ona celem polityki spójności 

wykraczającym poza 2020 r. 

Or. el 

 

Poprawka  28 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. oczekuje, że w kolejnym okresie 

programowania na lata 2021–2027 

zostanie uwzględniony cel tematyczny 

dotyczący gospodarki o obiegu 

zamkniętym, tak aby wyraźniej podkreślić 

konieczność radykalnej zmiany, zarówno 

w kwestii zdecydowanego zmniejszenia 

ilości odpadów, jak i sposobu 

opracowywania produktów, ich 

ponownego użycia i recyklingu, z myślą o 

osiągnięciu celów spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej określonych w 

traktatach; 

Or. it 

 

Poprawka  29 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. zauważa, że analiza wyniku 

negocjacji dotyczących umów o 

partnerstwie i programów operacyjnych 

Europejskiego Funduszu Socjalnego 

(EFS) na bieżący okres programowania 

wykazała, iż EFS służy do wspierania 

działań na rzecz wprowadzenia bardziej 

ekologicznych modeli organizacji pracy 

oraz działań w zielonym sektorze; 

Or. en 

 

Poprawka  30 

Dimitrios Papadimoulis 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. ubolewa jednak, że – jak 

podkreślono w badaniu zleconym przez 

Komisję – obecne ramy polityki nie 

pozwalają na pełne wykorzystanie wkładu 

polityki spójności w gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; stwierdza w związku z tym, 

że definicja obecnych kategorii „dziedzin 

interwencji”, które stosuje się do 

przydzielania środków finansowych, nie 

obejmuje gospodarki o obiegu zamkniętym 

jako takiej; 

2. ubolewa jednak, że – jak 

podkreślono w badaniu zleconym przez 

Komisję – obecne ramy polityki nie 

pozwalają na pełne wykorzystanie wkładu 

polityki spójności w gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; zauważa z niezadowoleniem, 

że gospodarka o obiegu zamkniętym jest 

nieobecna w bieżących wieloletnich 

ramach finansowych, w których należy ją 

wzmocnić za pośrednictwem polityki 

spójności;  stwierdza w związku z tym, że 

definicja obecnych kategorii „dziedzin 

interwencji”, które stosuje się do 

przydzielania środków finansowych, nie 

obejmuje gospodarki o obiegu zamkniętym 

jako takiej; 

Or. el 

 

Poprawka  31 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. ubolewa jednak, że – jak 

podkreślono w badaniu zleconym przez 

Komisję – obecne ramy polityki nie 

pozwalają na pełne wykorzystanie wkładu 

polityki spójności w gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; stwierdza w związku z tym, 

że definicja obecnych kategorii „dziedzin 

interwencji”, które stosuje się do 

przydzielania środków finansowych, nie 

obejmuje gospodarki o obiegu zamkniętym 

jako takiej; 

2. zauważa jednak, że – jak 

podkreślono w badaniu zleconym przez 

Komisję – obecne ramy polityki nie 

pozwalają na pełne wykorzystanie wkładu 

polityki spójności w gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; w związku z tym zwraca 

uwagę, że definicja obecnych kategorii 

„dziedzin interwencji”, które stosuje się do 

przydzielania środków finansowych, nie 

obejmuje gospodarki o obiegu zamkniętym 

jako takiej; 

Or. en 
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Poprawka  32 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa Komisję, aby podjęła 

nadzwyczajne działania mające na celu 

rekultywację obszarów, na których 

nielegalnie wylewa się i zakopuje 

niebezpieczne odpady, co ma negatywny 

wpływ na zdrowie oraz dobrostan 

gospodarczy i społeczny miejscowej 

ludności (np. na tzw. „Ziemi Ognia” w 

regionie Kampanii); 

Or. it 

 

Poprawka  33 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. podkreśla rolę, jaką unijny 

program ramowy w zakresie badań 

naukowych i innowacji „Horyzont 2020” 

oraz program LIFE na lata 2014–2020 

odgrywają w finansowaniu 

innowacyjnych projektów i wspieraniu 

projektów dotyczących ograniczania ilości 

odpadów, recyklingu i ponownego użycia, 

które są istotne dla gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  34 
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Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. zauważa, że kilka regionów 

wykorzystało swoje strategie inteligentnej 

specjalizacji do ustalenia priorytetów 

związanych z gospodarką o obiegu 

zamkniętym i nakierowania na ten cel 

realizowanych w ramach polityki spójności 

inwestycji w badania i innowacje; 

3. zauważa, że kilka regionów 

wykorzystało swoje strategie inteligentnej 

specjalizacji do ustalenia priorytetów 

związanych z gospodarką o obiegu 

zamkniętym i nakierowania na ten cel 

realizowanych w ramach polityki spójności 

inwestycji w badania i innowacje; wzywa 

władze regionalne do podjęcia starań na 

rzecz wdrożenia tych strategii 

inteligentnej specjalizacji; 

Or. ro 

 

Poprawka  35 

Michela Giuffrida 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. zauważa, że kilka regionów 

wykorzystało swoje strategie inteligentnej 

specjalizacji do ustalenia priorytetów 

związanych z gospodarką o obiegu 

zamkniętym i nakierowania na ten cel 

realizowanych w ramach polityki spójności 

inwestycji w badania i innowacje; 

3. zauważa, że kilka regionów 

wykorzystało swoje strategie inteligentnej 

specjalizacji do ustalenia priorytetów 

związanych z gospodarką o obiegu 

zamkniętym i nakierowania na ten cel 

realizowanych w ramach polityki spójności 

inwestycji w badania i innowacje, 

odgrywając zasadniczą rolę we wspieraniu 

infrastruktury i inwestycji 

odpowiadających potrzebom MŚP; 

Or. it 

 

Poprawka  36 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. zauważa, że kilka regionów 

wykorzystało swoje strategie inteligentnej 

specjalizacji do ustalenia priorytetów 

związanych z gospodarką o obiegu 

zamkniętym i nakierowania na ten cel 

realizowanych w ramach polityki spójności 

inwestycji w badania i innowacje; 

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

kilka regionów wykorzystało swoje 

strategie inteligentnej specjalizacji do 

ustalenia priorytetów związanych z 

gospodarką o obiegu zamkniętym i 

nakierowania na ten cel realizowanych w 

ramach polityki spójności inwestycji w 

badania i innowacje, co okazało się dobrą 

praktyką i powinno stać się wspólnie 

stosowanym sposobem postępowania; 

Or. en 

 

Poprawka  37 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. uznaje kluczową rolę regionów, 

miast i miejscowości w promowaniu 

odpowiedzialności za transformację 

sektora energetycznego oraz oddolnym 

popieraniu celów związanych z klimatem i 

energią; zauważa, że regiony i obszary 

miejskie najlepiej nadają się do 

testowania i wdrażania zintegrowanych 

rozwiązań energetycznych mających 

bezpośredni związek z obywatelami; w 

związku z tym przyjmuje z zadowoleniem 

inicjatywę dotyczącą inteligentnych miast; 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Maria Spyraki 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje 

utworzenie Europejskiego Centrum 

Doskonałości w dziedzinie 

Zasobooszczędności dla MŚP; 

4. z zadowoleniem przyjmuje 

utworzenie Europejskiego Centrum 

Doskonałości w dziedzinie 

Zasobooszczędności dla MŚP, jak również 

platformy wsparcia finansowego dla 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  39 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponownie wyraża pogląd, że 

gospodarka o obiegu zamkniętym 

wykracza poza gospodarkę odpadami i 

obejmuje takie dziedziny jak zielone 

miejsca pracy, energia odnawialna, 

efektywne gospodarowanie zasobami, 

biogospodarka, gospodarka wodna, 

efektywność energetyczna, odpady 

żywnościowe, odpady morskie, badania i 

rozwój oraz innowacje w dziedzinach 

powiązanych; stwierdza jednak, że 

infrastruktura gospodarowania odpadami 

jest kluczowym elementem ograniczania 

liniowych wzorców produkcji i 

konsumpcji; 

5. ponownie wyraża pogląd, że 

gospodarka o obiegu zamkniętym 

wykracza poza gospodarkę odpadami i 

obejmuje takie dziedziny jak zielone 

miejsca pracy; energia ze źródeł 

odnawialnych; efektywne gospodarowanie 

zasobami; biogospodarka, która jest 

istotna dla rozwoju regionalnego, bowiem 

przyczynia się do zwiększenia spójności 

między regionami przez to, że umożliwia 

tworzenie miejsc pracy i rozwój na 

obszarach wiejskich; gospodarka wodna; 

efektywność energetyczna; odpady 

żywnościowe; polityka rolna 

uwzględniająca bioprzemysł, który ma na 

celu zastąpienie paliw kopalnych 

materiałami naturalnymi; odpady 

morskie; badania i rozwój oraz innowacje 

w dziedzinach powiązanych; stwierdza 

jednak, że infrastruktura gospodarowania 

odpadami jest kluczowym elementem 

ograniczania liniowych wzorców produkcji 

i konsumpcji; 



 

PE620.811v01-00 22/69 AM\1150404PL.docx 

PL 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Marc Joulaud, Franc Bogovič 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponownie wyraża pogląd, że 

gospodarka o obiegu zamkniętym 

wykracza poza gospodarkę odpadami i 

obejmuje takie dziedziny jak zielone 

miejsca pracy, energia odnawialna, 

efektywne gospodarowanie zasobami, 

biogospodarka, gospodarka wodna, 

efektywność energetyczna, odpady 

żywnościowe, odpady morskie, badania i 

rozwój oraz innowacje w dziedzinach 

powiązanych; stwierdza jednak, że 

infrastruktura gospodarowania odpadami 

jest kluczowym elementem ograniczania 

liniowych wzorców produkcji i 

konsumpcji; 

5. ponownie wyraża pogląd, że 

gospodarka o obiegu zamkniętym 

wykracza poza gospodarkę odpadami i 

obejmuje takie dziedziny jak zielone 

miejsca pracy, energia odnawialna, 

efektywne gospodarowanie zasobami, 

wydłużanie żywotności produktów przez 

ponowne zastosowanie, naprawę i użycie 

w innym celu niż pierwotny, 
biogospodarka, gospodarka wodna, 

efektywność energetyczna, odpady 

żywnościowe, odpady morskie, badania i 

rozwój oraz innowacje w dziedzinach 

powiązanych; stwierdza jednak, że 

infrastruktura gospodarowania odpadami 

jest kluczowym elementem ograniczania 

liniowych wzorców produkcji i 

konsumpcji; 

Or. fr 

Poprawka  41 

Maria Spyraki 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponownie wyraża pogląd, że 

gospodarka o obiegu zamkniętym 

wykracza poza gospodarkę odpadami i 

obejmuje takie dziedziny jak zielone 

miejsca pracy, energia odnawialna, 

efektywne gospodarowanie zasobami, 

biogospodarka, gospodarka wodna, 

5. ponownie wyraża pogląd, że 

gospodarka o obiegu zamkniętym 

wykracza poza gospodarkę odpadami i 

obejmuje takie dziedziny jak zielone 

miejsca pracy, energia odnawialna, 

efektywne gospodarowanie zasobami, 

biogospodarka, gospodarka wodna, 
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efektywność energetyczna, odpady 

żywnościowe, odpady morskie, badania i 

rozwój oraz innowacje w dziedzinach 

powiązanych; stwierdza jednak, że 

infrastruktura gospodarowania odpadami 

jest kluczowym elementem ograniczania 

liniowych wzorców produkcji i 

konsumpcji; 

efektywność energetyczna, odpady 

żywnościowe, odpady morskie, poprawa 

jakości powietrza, badania i rozwój oraz 

innowacje w dziedzinach powiązanych; 

stwierdza jednak, że infrastruktura 

gospodarowania odpadami jest kluczowym 

elementem ograniczania liniowych 

wzorców produkcji i konsumpcji; 

Or. en 

 

Poprawka  42 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. podkreśla fakt, że materiały 

pochodzące z recyklingu zaspokajają 

średnio tylko ok. 10 % zapotrzebowania 

UE na materiały; mając na uwadze 

najnowsze wydarzenia na światowych 

rynkach – w szczególności niedawne 

wprowadzenie przez Chiny zakazu 

dotyczącego przywozu pozostałości 

tworzyw sztucznych i niesortowanych 

odpadów papierowych – dostrzega nowe 

możliwości dla regionów i lokalnych 

społeczności w zakresie inwestowania w 

infrastrukturę recyklingu, tworzenia 

zielonych miejsc pracy i stawiania czoła 

bieżącym wyzwaniom, z którymi zmaga się 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  43 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 
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Projekt rezolucji Poprawka 

6. podkreśla istnienie i znaczenie 

warunków wstępnych dla europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 

związanych z „promowaniem 

zrównoważonych gospodarczo i 

środowiskowo inwestycji w sektorze 

gospodarki odpadami”; wyraża jednak 

ubolewanie z powodu zaniedbania 

hierarchii postępowania z odpadami oraz 

braku rzetelnej oceny długoterminowego 

oddziaływania na środowisko wyników 

uzyskanych w wielu sprawach, w których 

występowało współfinansowanie z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych; 

6. podkreśla istnienie i znaczenie 

warunków wstępnych dla europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 

związanych z „promowaniem 

zrównoważonych gospodarczo i 

środowiskowo inwestycji w sektorze 

gospodarki odpadami”; wyraża jednak 

ubolewanie z powodu zaniedbania 

hierarchii postępowania z odpadami oraz 

braku rzetelnej oceny długoterminowego 

oddziaływania na środowisko wyników 

uzyskanych w wielu sprawach, w których 

występowało współfinansowanie z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych; uważa niemniej, że należy 

zachęcać młodych przedsiębiorców do 

ukierunkowania działalności na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym, raczej 

niż stosować kary lub wykluczać regiony o 

niskim poziomie dochodów lub wzrostu; 

Or. el 

 

Poprawka  44 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. podkreśla istnienie i znaczenie 

warunków wstępnych dla europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 

związanych z „promowaniem 

zrównoważonych gospodarczo i 

środowiskowo inwestycji w sektorze 

gospodarki odpadami”; wyraża jednak 

ubolewanie z powodu zaniedbania 
hierarchii postępowania z odpadami oraz 

braku rzetelnej oceny długoterminowego 

oddziaływania na środowisko wyników 

uzyskanych w wielu sprawach, w których 

występowało współfinansowanie z 

6. podkreśla istnienie i znaczenie 

warunków wstępnych dla europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 

związanych z celem tematycznym w 

zakresie ochrony środowiska i 

promowania efektywnego 

gospodarowania zasobami; wskazuje w 

szczególności na cel związany z 
promowaniem zrównoważonych 

gospodarczo i środowiskowo inwestycji w 

sektorze gospodarki odpadami, zwraca 

jednak uwagę na potrzebę lepszego 

uwzględnienia hierarchii postępowania z 
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europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych; 

odpadami oraz zapewnienia rzetelnej 

oceny długoterminowego oddziaływania na 

środowisko wyników inwestycji w ramach 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  45 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. podkreśla istnienie i znaczenie 

warunków wstępnych dla europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 

związanych z „promowaniem 

zrównoważonych gospodarczo i 

środowiskowo inwestycji w sektorze 

gospodarki odpadami”; wyraża jednak 

ubolewanie z powodu zaniedbania 

hierarchii postępowania z odpadami oraz 

braku rzetelnej oceny długoterminowego 

oddziaływania na środowisko wyników 

uzyskanych w wielu sprawach, w których 

występowało współfinansowanie z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych; 

6. podkreśla istnienie i znaczenie 

warunków wstępnych dla europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

w okresie programowania po roku 2020, 

związanych z „promowaniem 

zrównoważonych gospodarczo i 

środowiskowo inwestycji w sektorze 

gospodarki odpadami”; wyraża jednak 

ubolewanie z powodu zaniedbania 

hierarchii postępowania z odpadami oraz 

braku rzetelnej oceny długoterminowego 

oddziaływania na środowisko wyników 

uzyskanych w wielu sprawach, w których 

występowało współfinansowanie z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  46 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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6. podkreśla istnienie i znaczenie 

warunków wstępnych dla europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 

związanych z „promowaniem 

zrównoważonych gospodarczo i 

środowiskowo inwestycji w sektorze 

gospodarki odpadami”; wyraża jednak 

ubolewanie z powodu zaniedbania 

hierarchii postępowania z odpadami oraz 

braku rzetelnej oceny długoterminowego 

oddziaływania na środowisko wyników 

uzyskanych w wielu sprawach, w których 

występowało współfinansowanie z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych; 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. en 

 

Poprawka  47 

Raffaele Fitto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. oczekuje koordynacji i lepszej 

współpracy między regionami, MŚP oraz 

innymi podmiotami publicznymi i 

prywatnymi w celu uruchomienia nowych 

tematycznych platform inteligentnej 

specjalizacji, w szczególności między 

sektorem rolno-spożywczym, 

energetycznym i przemysłowym; 

Or. it 

 

Poprawka  48 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 
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Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla znaczenie, jakie ma 

stosowanie hierarchii postępowania z 

odpadami jako warunek wstępny dla 

realizacji gospodarki o obiegu 

zamkniętym; ponadto dostrzega negatywną 

tendencję inwestowania europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

w niższe poziomy hierarchii postępowania 

z odpadami, w szczególności w zakłady 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

i w spalanie, co może skutkować 

nadwyżkami mocy przerobowych i 

długoterminowym blokowaniem 

technologii, co zagrozi osiągnięciu celów 

UE w zakresie recyklingu; 

7. podkreśla znaczenie, jakie ma 

stosowanie hierarchii postępowania z 

odpadami jako warunek wstępny dla 

realizacji gospodarki o obiegu 

zamkniętym; ponadto dostrzega negatywną 

tendencję inwestowania europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

w niższe poziomy hierarchii postępowania 

z odpadami, w szczególności w zakłady 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

i w spalanie, co może skutkować 

nadwyżkami mocy przerobowych i 

długoterminowym blokowaniem 

technologii, co zagrozi osiągnięciu celów 

UE w zakresie recyklingu; przypomina, że 

zachęcanie środowisk biznesowych do 

stosowania tej hierarchii powinno 

przyczynić się do zapewnienia 

dodatkowych materiałów i wprowadzenia 

tych materiałów do strumienia zasobów, 

jak również stworzyć możliwości zbytu w 

celu wykorzystania tych zasobów w 

działalności wytwórczej; 

Or. en 

 

Poprawka  49 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla znaczenie, jakie ma 

stosowanie hierarchii postępowania z 

odpadami jako warunek wstępny dla 

realizacji gospodarki o obiegu 

zamkniętym; ponadto dostrzega negatywną 

tendencję inwestowania europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

w niższe poziomy hierarchii postępowania 

z odpadami, w szczególności w zakłady 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

7. podkreśla znaczenie, jakie ma 

stosowanie hierarchii postępowania z 

odpadami jako warunek wstępny dla 

realizacji gospodarki o obiegu 

zamkniętym, a także potrzebę większej 

przejrzystości w łańcuchu dostaw, tak aby 

produkty i materiały, które osiągnęły 

koniec przydatności do użycia, można było 

efektywnie monitorować i odzyskiwać; 

ponadto dostrzega negatywną tendencję 
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i w spalanie, co może skutkować 

nadwyżkami mocy przerobowych i 

długoterminowym blokowaniem 

technologii, co zagrozi osiągnięciu celów 

UE w zakresie recyklingu; 

inwestowania europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w niższe 

poziomy hierarchii postępowania z 

odpadami, w szczególności w zakłady 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

i w spalanie, co może skutkować 

nadwyżkami mocy przerobowych i 

długoterminowym blokowaniem 

technologii, co zagrozi osiągnięciu celów 

UE w zakresie recyklingu; 

Or. ro 

 

Poprawka  50 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla znaczenie, jakie ma 

stosowanie hierarchii postępowania z 

odpadami jako warunek wstępny dla 

realizacji gospodarki o obiegu 

zamkniętym; ponadto dostrzega negatywną 

tendencję inwestowania europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

w niższe poziomy hierarchii postępowania 

z odpadami, w szczególności w zakłady 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

i w spalanie, co może skutkować 

nadwyżkami mocy przerobowych i 

długoterminowym blokowaniem 

technologii, co zagrozi osiągnięciu celów 

UE w zakresie recyklingu; 

7. podkreśla znaczenie, jakie ma 

stosowanie hierarchii postępowania z 

odpadami jako warunek wstępny dla 

realizacji gospodarki o obiegu 

zamkniętym; ponadto dostrzega negatywną 

tendencję inwestowania europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

w niższe poziomy hierarchii postępowania 

z odpadami, w szczególności w zakłady 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

i w spalanie, co w niektórych przypadkach 

skutkuje nadwyżkami mocy przerobowych 

i długoterminowym blokowaniem 

technologii, co zagrozi osiągnięciu celów 

UE w zakresie recyklingu; 

Or. hr 

 

Poprawka  51 

Maria Spyraki 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 – akapit 1 (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 podkreśla znaczenie inicjatywy dotyczącej 

innowacyjnych działań miejskich, w 

ramach której dotychczas zatwierdzono 

finansowanie z EFRR ośmiu 

innowacyjnych projektów z zakresu 

gospodarki o obiegu zamkniętym, i wzywa 

Komisję do monitorowania i oceny 

realizacji tych projektów w celu 

opracowania szerzej zakrojonych strategii 

politycznych w zakresie gospodarki o 

obiegu zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. wzywa regiony i władze lokalne, by 

uznały szczególne cechy bioodpadów oraz 

znaczenie gromadzenia i przetwarzania 

tych odpadów odrębnie od innych 

strumieni odpadów, co umożliwi recykling 

organiczny wysokiej jakości, który 

zapewnia nowe zielone miejsca pracy oraz 

nowe rynki i możliwości uzyskania 

dochodu; 

Or. en 

 

Poprawka  53 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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8. podkreśla znaczenie zasady 

partnerstwa oraz istotną rolę 

zainteresowanych podmiotów przy 

opracowywaniu umów o partnerstwie i 

programów operacyjnych; wzywa do 

rzeczywistego zaangażowania partnerów w 

procesy polityczne oraz do odpowiedniego 

uwzględnienia w dokumentach 

programowych celów dotyczących 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

8. podkreśla znaczenie zasady 

partnerstwa oraz istotną rolę 

zainteresowanych podmiotów przy 

opracowywaniu umów o partnerstwie i 

programów operacyjnych; wzywa do 

rzeczywistego zaangażowania partnerów w 

procesy polityczne oraz do odpowiedniego 

uwzględnienia w dokumentach 

programowych celów dotyczących 

gospodarki o obiegu zamkniętym; zachęca 

państwa członkowskie do opracowania 

własnych krajowych strategii w tej 

dziedzinie w powiązaniu z unijnym 

podejściem dotyczącym gospodarki o 

obiegu zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla znaczenie zasady 

partnerstwa oraz istotną rolę 

zainteresowanych podmiotów przy 

opracowywaniu umów o partnerstwie i 

programów operacyjnych; wzywa do 

rzeczywistego zaangażowania partnerów w 

procesy polityczne oraz do odpowiedniego 

uwzględnienia w dokumentach 

programowych celów dotyczących 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

8. podkreśla znaczenie zasady 

partnerstwa oraz istotną rolę 

zainteresowanych podmiotów przy 

opracowywaniu umów o partnerstwie i 

programów operacyjnych; wzywa do 

rzeczywistego zaangażowania partnerów w 

procesy polityczne oraz do odpowiedniego 

uwzględnienia w dokumentach 

programowych celów dotyczących 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

wskazuje na wiodącą rolę, jaką samorząd 

lokalny może odgrywać w 

urzeczywistnianiu gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

Or. el 

 

Poprawka  55 
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Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla znaczenie zasady 

partnerstwa oraz istotną rolę 

zainteresowanych podmiotów przy 

opracowywaniu umów o partnerstwie i 

programów operacyjnych; wzywa do 

rzeczywistego zaangażowania partnerów w 

procesy polityczne oraz do odpowiedniego 

uwzględnienia w dokumentach 

programowych celów dotyczących 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

8. podkreśla znaczenie zasady 

partnerstwa oraz istotną rolę wszystkich 

zainteresowanych podmiotów, w 

szczególności organów regionalnych i 

lokalnych oraz sektora organizacji 

pozarządowych, przy opracowywaniu 

umów o partnerstwie i programów 

operacyjnych; wzywa do rzeczywistego 

zaangażowania partnerów w procesy 

polityczne oraz do odpowiedniego 

uwzględnienia w dokumentach 

programowych celów dotyczących 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

Or. hr 

 

Poprawka  56 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla znaczenie zasady 

partnerstwa oraz istotną rolę 

zainteresowanych podmiotów przy 

opracowywaniu umów o partnerstwie i 

programów operacyjnych; wzywa do 

rzeczywistego zaangażowania partnerów w 

procesy polityczne oraz do odpowiedniego 

uwzględnienia w dokumentach 

programowych celów dotyczących 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

8. podkreśla znaczenie zasady 

partnerstwa oraz istotną rolę 

zainteresowanych podmiotów przy 

opracowywaniu umów o partnerstwie i 

programów operacyjnych; wzywa do 

rzeczywistego zaangażowania partnerów w 

procesy polityczne, dzięki tworzeniu 

przekrojowych partnerstw, oraz do 

odpowiedniego uwzględnienia w 

dokumentach programowych celów 

dotyczących gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

Or. ro 
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Poprawka  57 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla znaczenie zasady 

partnerstwa oraz istotną rolę 

zainteresowanych podmiotów przy 

opracowywaniu umów o partnerstwie i 

programów operacyjnych; wzywa do 

rzeczywistego zaangażowania partnerów w 

procesy polityczne oraz do odpowiedniego 

uwzględnienia w dokumentach 

programowych celów dotyczących 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

8. podkreśla znaczenie zasady 

partnerstwa oraz istotną rolę 

zainteresowanych podmiotów przy 

opracowywaniu umów o partnerstwie i 

programów operacyjnych i regionalnych; 

wzywa do rzeczywistego i przejrzystego 

zaangażowania partnerów w procesy 

polityczne oraz do odpowiedniego i 

terminowego uwzględnienia w 

dokumentach programowych celów 

dotyczących gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  58 

Maria Gabriela Zoană 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. podkreśla istotną rolę partnerstw 

publiczno-prywatnych w projektowaniu i 

planowaniu nowych produktów i usług z 

uwzględnieniem cyklu życia, w dążeniu do 

zastosowania czterech modeli 

projektowania, które mogłyby zostać 

wykorzystane w ramach gospodarki o 

obiegu zamkniętym: projektowania z 

myślą o żywotności; projektowania z 

myślą o leasingu/usługach; projektowania 

z myślą o ponownym użyciu w 

działalności wytwórczej; projektowania w 

celu odzysku materiałów; 
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Or. ro 

 

Poprawka  59 

Michela Giuffrida 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. podkreśla konieczność zmiany i 

dostosowania obecnych strategii i modeli 

rynkowych, tak aby zapewnić wsparcie 

regionom przechodzącym na tę bardziej 

zrównoważoną formę gospodarki i 

jednocześnie poprawić konkurencyjność 

gospodarczą, przemysłową i środowiskową 

tych regionów; 

Or. it 

 

Poprawka  60 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. wzywa do realizowania działań na 

rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w 

ramach zasady skoordynowanego 

wielopoziomowego sprawowania władzy i 

zasady partnerstwa, przy zachowaniu 

pełnej przejrzystości, zaangażowaniu 

lokalnych społeczności i szerokim udziale 

sektora publicznego; 

Or. en 

 

Poprawka  61 

Michela Giuffrida 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 8 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 8b. wskazuje na konieczność 

dostosowania wspomnianej zmiany i 

przeglądu przepisów, który uprości ich 

przestrzeganie, tak aby sprzyjać ściślejszej 

współpracy między wszystkimi podmiotami 

uczestniczącymi w procesach gospodarki 

o obiegu zamkniętym; 

Or. it 

 

Poprawka  62 

Maria Gabriela Zoană 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa, że projekty związane z 

gospodarką o obiegu zamkniętym, które 

otrzymały wsparcie w ramach polityki 

spójności, przyniosły większe korzyści 

regionom bardziej rozwiniętym; zachęca 

zatem regiony słabiej rozwinięte, by 

zwiększyły wysiłki nad osiągnięciem 

skoku technologicznego, realizując 

większą liczbę projektów zgodnych z 

zasadami gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

9. zauważa, że projekty związane z 

gospodarką o obiegu zamkniętym, które 

otrzymały wsparcie w ramach polityki 

spójności, przyniosły większe korzyści 

regionom bardziej rozwiniętym; zachęca 

zatem regiony słabiej rozwinięte, by 

zwiększyły wysiłki nad osiągnięciem 

skoku technologicznego, realizując 

większą liczbę projektów zgodnych z 

zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym 

oraz rozwijając partnerstwa i bliską 

współpracę z grupami beneficjentów, 

takich jak eksperci ds. materiałów, 

chemicy, wytwórcy i podmioty zajmujące 

się recyklingiem, w szczególności w 

ramach inicjatywy „Przemysł 2020 w 

gospodarce o obiegu zamkniętym”; 

Or. ro 

 

Poprawka  63 
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Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa, że projekty związane z 

gospodarką o obiegu zamkniętym, które 

otrzymały wsparcie w ramach polityki 

spójności, przyniosły większe korzyści 

regionom bardziej rozwiniętym; zachęca 

zatem regiony słabiej rozwinięte, by 

zwiększyły wysiłki nad osiągnięciem 

skoku technologicznego, realizując 

większą liczbę projektów zgodnych z 

zasadami gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

9. zauważa, że projekty związane z 

gospodarką o obiegu zamkniętym, które 

otrzymały wsparcie w ramach polityki 

spójności, przyniosły większe korzyści 

regionom bardziej rozwiniętym; dostrzega 

ograniczone zdolności administracyjne 

regionów słabiej rozwiniętych i zachęca je 

zatem, by domagały się specjalistycznej 

pomocy i zwiększyły wysiłki nad 

osiągnięciem skoku technologicznego, 

realizując większą liczbę projektów 

zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

Or. ro 

 

Poprawka  64 

Maria Spyraki 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa, że projekty związane z 

gospodarką o obiegu zamkniętym, które 

otrzymały wsparcie w ramach polityki 

spójności, przyniosły większe korzyści 

regionom bardziej rozwiniętym; zachęca 

zatem regiony słabiej rozwinięte, by 

zwiększyły wysiłki nad osiągnięciem skoku 

technologicznego, realizując większą 

liczbę projektów zgodnych z zasadami 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

9. zauważa, że projekty związane z 

gospodarką o obiegu zamkniętym, które 

otrzymały wsparcie w ramach polityki 

spójności, przyniosły większe korzyści 

regionom bardziej rozwiniętym; wzywa 

zatem Komisję do zwiększenia zdolności 

regionów słabiej rozwiniętych, tak aby 

pomóc im w zwiększeniu wysiłków nad 

osiągnięciem skoku technologicznego, 

realizując większą liczbę projektów 

zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

Or. en 
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Poprawka  65 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa, że projekty związane z 

gospodarką o obiegu zamkniętym, które 

otrzymały wsparcie w ramach polityki 

spójności, przyniosły większe korzyści 

regionom bardziej rozwiniętym; zachęca 

zatem regiony słabiej rozwinięte, by 

zwiększyły wysiłki nad osiągnięciem 

skoku technologicznego, realizując 

większą liczbę projektów zgodnych z 

zasadami gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

9. zauważa, że projekty związane z 

gospodarką o obiegu zamkniętym, które 

otrzymały wsparcie w ramach polityki 

spójności, przyniosły większe korzyści 

regionom bardziej rozwiniętym; zachęca 

zatem organy krajowe odpowiedzialne za 

programowanie i regiony słabiej 

rozwinięte, by zwiększyły wysiłki nad 

osiągnięciem skoku technologicznego, 

realizując większą liczbę projektów 

zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

Or. hr 

 

Poprawka  66 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa, że projekty związane z 

gospodarką o obiegu zamkniętym, które 

otrzymały wsparcie w ramach polityki 

spójności, przyniosły większe korzyści 

regionom bardziej rozwiniętym; zachęca 

zatem regiony słabiej rozwinięte, by 

zwiększyły wysiłki nad osiągnięciem 

skoku technologicznego, realizując 

większą liczbę projektów zgodnych z 

zasadami gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

9. zauważa, że projekty związane z 

gospodarką o obiegu zamkniętym, które 

otrzymały wsparcie w ramach polityki 

spójności, przyniosły większe korzyści 

regionom bardziej rozwiniętym; zachęca 

zatem państwa członkowskie i regiony 

słabiej rozwinięte, by zwiększyły wysiłki 

nad osiągnięciem skoku technologicznego i 

stworzyły do tego warunki, realizując 

większą liczbę projektów zgodnych z 

zasadami gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 
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Or. en 

 

Poprawka  67 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. podkreśla fakt, że zgodnie z 

szacunkami przestawienie się na 

biologiczne surowce i metody 

przetwarzania może do 2030 r. pozwolić 

na zaoszczędzenie do 2,5 mld ton 

równoważnej emisji CO2, kilkakrotnie 

zwiększając rozmiary rynku biosurowców 

i rynku nowych produktów 

konsumenckich; podkreśla ogromne 

znaczenie zrównoważonego zarządzania 

zasobami naturalnymi i ochrony 

różnorodności biologicznej, przy czym 

zasoby te należy przekształcać w 

bioprodukty, biomateriały i biopaliwa; 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla potencjał biogospodarki 

dla rozwoju regionalnego; wzywa do 

szerszego wykorzystania europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

do wdrożenia istniejących innowacji, przy 

jednoczesnym dalszym wspieraniu 

innowacji w rozwoju materiałów 

pochodzenia biologicznego ulegających 

biodegradacji i kompostowaniu, 

10. podkreśla potencjał biogospodarki 

dla rozwoju regionalnego; wzywa do 

szerszego wykorzystania europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

do wdrożenia istniejących innowacji, za 

pośrednictwem strategii ukierunkowanych 

na zachęcanie potencjalnych 

beneficjentów, przy jednoczesnym 

dalszym wspieraniu innowacji w rozwoju 

materiałów pochodzenia biologicznego 
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wytwarzanych z surowców biologicznych 

zarządzanych w sposób zrównoważony; 

ulegających biodegradacji i 

kompostowaniu, wytwarzanych z 

surowców biologicznych zarządzanych w 

sposób zrównoważony; 

Or. ro 

 

Poprawka  69 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla potencjał biogospodarki 

dla rozwoju regionalnego; wzywa do 

szerszego wykorzystania europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

do wdrożenia istniejących innowacji, przy 

jednoczesnym dalszym wspieraniu 

innowacji w rozwoju materiałów 

pochodzenia biologicznego ulegających 

biodegradacji i kompostowaniu, 

wytwarzanych z surowców biologicznych 

zarządzanych w sposób zrównoważony; 

10. podkreśla potencjał biogospodarki 

dla rozwoju lokalnego i regionalnego; 

wzywa do szerszego wykorzystania 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych do wdrożenia istniejących 

innowacji, przy jednoczesnym dalszym 

wspieraniu innowacji w rozwoju 

materiałów pochodzenia biologicznego 

ulegających biodegradacji, nadających się 

do recyklingu i kompostowania, 

wytwarzanych z surowców biologicznych 

zarządzanych w sposób zrównoważony; 

Or. en 

 

Poprawka  70 

Maria Spyraki 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla potencjał biogospodarki 

dla rozwoju regionalnego; wzywa do 

szerszego wykorzystania europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

do wdrożenia istniejących innowacji, przy 

jednoczesnym dalszym wspieraniu 

10. podkreśla potencjał biogospodarki 

dla rozwoju regionalnego; wzywa do 

szerszego wykorzystania europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

do wdrożenia istniejących innowacji, przy 

jednoczesnym dalszym wspieraniu 
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innowacji w rozwoju materiałów 

pochodzenia biologicznego ulegających 

biodegradacji i kompostowaniu, 

wytwarzanych z surowców biologicznych 

zarządzanych w sposób zrównoważony; 

innowacji w rozwoju materiałów 

pochodzenia biologicznego ulegających 

biodegradacji i kompostowaniu oraz źródeł 

energii wytwarzanych z surowców 

biologicznych zarządzanych w sposób 

zrównoważony; 

Or. en 

 

Poprawka  71 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. wskazuje, że zachęty należy 

stosować nie tylko wobec władz lokalnych, 

regionalnych i krajowych, ale również w 

stosunku do samych konsumentów, którzy 

powinni stale otrzymywać informacje i być 

motywowani do zmiany zachowań 

konsumenckich w dziedzinie 

gospodarowania odpadami i produkcji 

odpadów, recyklingu oraz kwestii 

obejmujących zrównoważone rozwiązania 

w życiu codziennym; 

Or. el 

 

Poprawka  72 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. apeluje o lepszy dostęp władz 

lokalnych do finansowania, aby umożliwić 

inwestycje w zielone miejsca pracy i w 

przemiany energetyczne na szczeblu 

lokalnym, m.in. w efektywność 

11. apeluje o lepszy i łatwiejszy dostęp 

władz lokalnych i regionalnych do 

finansowania, aby umożliwić inwestycje w 

zielone miejsca pracy, inteligentną 

specjalizację, dalszy rozwój obszarów 
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energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

wiejskich z uwzględnieniem niezbędnej 

infrastruktury i technologii przyjaznych 

dla środowiska, przejście od paliw 

kopalnych na odnawialne źródła energii, 

jak również w przemiany energetyczne na 

szczeblu lokalnym, m.in. w efektywność 

energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. apeluje o lepszy dostęp władz 

lokalnych do finansowania, aby umożliwić 

inwestycje w zielone miejsca pracy i w 

przemiany energetyczne na szczeblu 

lokalnym, m.in. w efektywność 

energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

11. apeluje o lepszy dostęp władz 

lokalnych do finansowania, aby umożliwić 

inwestycje w zielone miejsca pracy i w 

przemiany energetyczne na szczeblu 

lokalnym, m.in. w efektywność 

energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; wzywa do dostosowania 

programów finansowania do profili 

regionów, a regiony do poszukiwania 

możliwości wykorzystania regionalnego 

potencjału energii ze zrównoważonych 

źródeł; 

Or. ro 

 

Poprawka  74 

Maria Gabriela Zoană 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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11. apeluje o lepszy dostęp władz 

lokalnych do finansowania, aby umożliwić 

inwestycje w zielone miejsca pracy i w 

przemiany energetyczne na szczeblu 

lokalnym, m.in. w efektywność 

energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

11. apeluje o lepszy dostęp władz 

lokalnych do finansowania – w tym przez 

zacieśnioną współpracę z EBI w ramach 

Europejskiego Centrum Doradztwa 

Inwestycyjnego – aby umożliwić 

zwiększone inwestycje w zielone miejsca 

pracy i w przemiany energetyczne na 

szczeblu lokalnym, m.in. w efektywność 

energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

Or. ro 

 

Poprawka  75 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. apeluje o lepszy dostęp władz 

lokalnych do finansowania, aby umożliwić 

inwestycje w zielone miejsca pracy i w 

przemiany energetyczne na szczeblu 

lokalnym, m.in. w efektywność 

energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

11. apeluje o łatwiejszy i lepszy dostęp 

władz lokalnych do finansowania – w tym 

przez wzmocnienie potencjału 

administracyjnego – aby umożliwić 

inwestycje w zielone miejsca pracy i w 

przemiany energetyczne na szczeblu 

lokalnym, m.in. w efektywność 

energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

Or. it 

 

Poprawka  76 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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11. apeluje o lepszy dostęp władz 

lokalnych do finansowania, aby umożliwić 

inwestycje w zielone miejsca pracy i w 

przemiany energetyczne na szczeblu 

lokalnym, m.in. w efektywność 

energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

11. apeluje o lepszy i bardziej 

przejrzysty dostęp władz lokalnych i 

regionalnych do finansowania, aby 

umożliwić inwestycje w zielone miejsca 

pracy, gospodarowanie odpadami i w 

przemiany energetyczne na szczeblu 

lokalnym, m.in. w efektywność 

energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  77 

Maria Spyraki 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. apeluje o lepszy dostęp władz 

lokalnych do finansowania, aby umożliwić 

inwestycje w zielone miejsca pracy i w 

przemiany energetyczne na szczeblu 

lokalnym, m.in. w efektywność 

energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

11. apeluje o lepszy dostęp władz 

lokalnych do finansowania, aby umożliwić 

inwestycje w zielone miejsca pracy i w 

przemiany energetyczne na szczeblu 

lokalnym, m.in. w efektywność 

energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii, innowacje w 

dziedzinie czystej energii i gospodarkę o 

obiegu zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  78 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. apeluje o lepszy dostęp władz 

lokalnych do finansowania, aby umożliwić 

inwestycje w zielone miejsca pracy i w 

11. apeluje o lepszy dostęp władz 

regionalnych i lokalnych do finansowania, 

aby umożliwić inwestycje w zielone 
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przemiany energetyczne na szczeblu 

lokalnym, m.in. w efektywność 

energetyczną, zdecentralizowaną 

dystrybucję energii i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

miejsca pracy i w przemiany energetyczne 

na szczeblu lokalnym, m.in. w 

efektywność energetyczną, 

zdecentralizowaną dystrybucję energii i 

gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

Or. hr 

 

Poprawka  79 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. podkreśla konieczność, by w 

większym stopniu uznawać zielone 

miejsca pracy w umowach o partnerstwie i 

programach operacyjnych, co przyczyni 

się do stworzenia lepszych możliwości 

finansowania w ramach europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; 

dostrzega bezpośredni wpływ, jaki zielone 

miejsca pracy wywierają na odporność i 

konkurencyjność krajowych, 

regionalnych i lokalnych gospodarek, 

pomagając w zwiększaniu 

energooszczędności i efektywności 

gospodarowania surowcami, zmniejszaniu 

emisji gazów cieplarnianych, 

ograniczaniu do minimum powstawania 

odpadów i zanieczyszczeń, ochronie i 

przywracaniu ekosystemów oraz 

wspieraniu przystosowania do skutków 

zmiany klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  80 

Maria Spyraki 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. zwraca uwagę na inicjatywy na 

rzecz wspierania i promowania projektów 

w dziedzinie gospodarki o obiegu 

zamkniętym grupy Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, który zapewnił środki w 

wysokości ponad 2,4 mld EUR w ramach 

współfinansowania projektów w dziedzinie 

gospodarki o obiegu zamkniętym w 

zakresie gospodarowania odpadami, 

gospodarki wodnej oraz badań i rozwoju 

dotyczących agrobiznesu, oraz podkreśla 

znaczenie połączenia europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

z Europejskim Funduszem na rzecz 

Inwestycji Strategicznych w celu 

finansowania projektów w dziedzinie 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  81 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 11b. wzywa państwa członkowskie, 

regiony i władze lokalne, aby zachęcały do 

tworzenia i wspierania sieci ponownego 

użycia i naprawy, zwłaszcza tych, które 

działają jako przedsiębiorstwa gospodarki 

społecznej, przez ułatwienie dostępu 

takich sieci do punktów zbierania 

odpadów i promowanie korzystania z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, instrumentów 

ekonomicznych, kryteriów zamówień 

publicznych, celów ilościowych lub innych 

środków; 

Or. en 
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Poprawka  82 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. zwraca uwagę, że spośród 32 

programów operacyjnych poddanych 

przeglądowi pod kątem badania 

dotyczącego włączania aspektów 

środowiskowych do funduszy z zakresu 

polityki spójności dziewięć dotyczy 

gospodarki o obiegu zamkniętym, a sześć 

zielonych miejsc pracy; z zadowoleniem 

przyjmuje wysiłki podejmowane obecnie 

przez władze krajowe i regionalne, lecz 

jednocześnie wzywa państwa 

członkowskie do ujmowania w szerszym 

zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym 

w ich programach operacyjnych i 

umowach o partnerstwie; 

12. zwraca uwagę, że spośród 32 

programów operacyjnych poddanych 

przeglądowi pod kątem badania 

dotyczącego włączania aspektów 

środowiskowych do funduszy z zakresu 

polityki spójności dziewięć dotyczy 

gospodarki o obiegu zamkniętym, a sześć 

zielonych miejsc pracy; z zadowoleniem 

przyjmuje wysiłki podejmowane obecnie 

przez władze krajowe i regionalne, lecz 

jednocześnie wzywa państwa 

członkowskie do ujmowania w szerszym 

zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym 

w ich programach operacyjnych i 

umowach o partnerstwie; wzywa do 

udzielania wsparcia regionom w celu 

zapewnienia możliwie jak najbardziej 

sprawnego przejścia na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym; 

Or. ro 

 

Poprawka  83 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. zwraca uwagę, że spośród 32 

programów operacyjnych poddanych 

przeglądowi pod kątem badania 

dotyczącego włączania aspektów 

środowiskowych do funduszy z zakresu 

polityki spójności dziewięć dotyczy 

12. zwraca uwagę, że spośród 32 

programów operacyjnych poddanych 

przeglądowi pod kątem badania 

dotyczącego włączania aspektów 

środowiskowych do funduszy z zakresu 

polityki spójności dziewięć dotyczy 
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gospodarki o obiegu zamkniętym, a sześć 

zielonych miejsc pracy; z zadowoleniem 

przyjmuje wysiłki podejmowane obecnie 

przez władze krajowe i regionalne, lecz 

jednocześnie wzywa państwa 

członkowskie do ujmowania w szerszym 

zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym 

w ich programach operacyjnych i 

umowach o partnerstwie; 

gospodarki o obiegu zamkniętym, a sześć 

zielonych miejsc pracy; z zadowoleniem 

przyjmuje wysiłki podejmowane obecnie 

przez władze krajowe i regionalne, lecz 

jednocześnie wzywa państwa 

członkowskie do ujmowania w szerszym 

zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym 

w ich programach operacyjnych i 

regionalnych oraz umowach o 

partnerstwie; 

Or. en 

 

Poprawka  84 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. wyraża ubolewanie z powodu 

braku lub niskiej jakości odpowiednich 

planów gospodarowania odpadami w 

niektórych regionach południowych 

Włoch, co powoduje nie tylko zagrożenie 

dla zdrowia publicznego, lecz także ryzyko 

utraty finansowania z funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych dla tych 

terytoriów w związku z niespełnieniem 

właściwych warunków wstępnych;  

Or. it 

 

Poprawka  85 

Maria Gabriela Zoană 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. apeluje do państw członkowskich o 

zapewnienie, aby gospodarka o obiegu 
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zamkniętym została odpowiednio 

włączona do programów nauczania oraz 

szkolenia i kształcenia zawodowego, a 

także w ramach przekwalifikowania jako 

interdyscyplinarny przedmiot, tak aby 

kształtować nowe podejścia, które 

następnie pomogą zdefiniować nowe 

modele działalności gospodarczej i 

stworzyć miejsca pracy; 

Or. ro 

 

Poprawka  86 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. apeluje do organów krajowych i 

regionalnych odpowiedzialnych za 

opracowanie programów operacyjnych, by 

w większym stopniu uwzględniły tematykę 

gospodarki o obiegu zamkniętym w 

programach współpracy terytorialnej, a w 

szczególności programach współpracy 

transgranicznej, aby w ten sposób 

wdrażać rozwiązania transgraniczne 

mogące prowadzić do zwiększenia 

wydajności i zmniejszenia kosztów; 

Or. hr 

 

Poprawka  87 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że przyszłe planowanie 

europejskich funduszy strukturalnych i 

13. uważa, że przyszłe planowanie 

europejskich funduszy strukturalnych i 
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inwestycyjnych powinno być lepiej 

zintegrowane z krajowymi planami w 

zakresie energii i klimatu na 2030 r.; 

inwestycyjnych powinno być lepiej 

zintegrowane z krajowymi planami w 

zakresie energii i klimatu na 2030 r. przy 

wykorzystaniu, w miarę możliwości, 

wspólnych wskaźników zawartych w 

rozporządzeniu w sprawie zarządzania 

unią energetyczną; 

Or. en 

 

Poprawka  88 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że przyszłe planowanie 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych powinno być lepiej 

zintegrowane z krajowymi planami w 

zakresie energii i klimatu na 2030 r.; 

13. uważa, że przyszłe planowanie 

przyszłego okresu programowania 
europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych powinno być lepiej 

zintegrowane z krajowymi planami w 

zakresie energii i klimatu na 2030 r.; 

Or. hr 

 

Poprawka  89 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że przyszłe planowanie 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych powinno być lepiej 

zintegrowane z krajowymi planami w 

zakresie energii i klimatu na 2030 r.; 

13. uważa, że przyszłe planowanie 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych powinno być lepiej 

skoordynowane z krajowymi planami w 

zakresie energii i klimatu na 2030 r.; 

Or. en 
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Poprawka  90 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. wzywa państwa członkowskie, by 

wykorzystały okazję do dalszego 

uwzględnienia gospodarki o obiegu 

zamkniętym w bieżących krajowych 

programach operacyjnych w okresie 

przeglądu; uważa, że Komisja powinna 

ułatwić ten proces, zapewniając państwom 

członkowskim pomoc w zbadaniu 

aktualnej sytuacji i obszarów, w których 

możliwe jest zastosowanie i wprowadzenie 

gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 

powiązanych zasad; 

Or. en 

 

Poprawka  91 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. wzywa państwa członkowskie, by 

nasiliły współpracę transgraniczną – w 

szczególności poprzez Europejską 

współpracę terytorialną – żeby realizować 

projekty z zakresu gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

14. wzywa państwa członkowskie, by 

nasiliły współpracę transgraniczną – w 

szczególności poprzez Europejską 

współpracę terytorialną – żeby realizować 

projekty z zakresu gospodarki o obiegu 

zamkniętym; ponadto podkreśla znaczenie 

znalezienia trwałych rozwiązań za pomocą 

umów przedakcesyjnych z państwami 

trzecimi, tak aby stawić czoła bieżącym 

wyzwaniom, w szczególności w dziedzinie 

zanieczyszczenia powietrza; 

Or. en 
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Poprawka  92 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. wzywa państwa członkowskie, by 

nasiliły współpracę transgraniczną – w 

szczególności poprzez Europejską 

współpracę terytorialną – żeby realizować 

projekty z zakresu gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

14. uważa, że należy jeszcze bardziej 

wzmocnić rolę, jaką odgrywają 

Europejska współpraca terytorialna i 

strategie makroregionalne w 

rozwiązywaniu problemów związanych z 

wdrożeniem gospodarki o obiegu 

zamkniętym; wzywa państwa 

członkowskie, by nasiliły współpracę 

transgraniczną – w szczególności poprzez 

Europejską współpracę terytorialną – żeby 

realizować projekty z zakresu gospodarki o 

obiegu zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  93 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. wzywa do uwzględniania projektów 

dotyczących gospodarki o obiegu 

zamkniętym w programach współpracy 

terytorialnej z państwami należącymi do 

europejskiego sąsiedztwa, co 

przyczyniłoby się także do gotowości tych 

państw w zakresie procesów integracji 

europejskiej; 

Or. hr 

 

Poprawka  94 

Dimitrios Papadimoulis 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. podkreśla potencjał strategii 

makroregionalnych, które mogą pomóc w 

realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym 

nie tylko w państwach członkowskich, ale 

również w państwach trzecich położonych 

na tym samym obszarze geograficznym; 

podkreśla, że strategie te mogłyby 

wspierać tworzenie rynku surowców 

wtórnych dla Unii; 

15. podkreśla potencjał strategii 

makroregionalnych, które mogą pomóc w 

realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym 

nie tylko w państwach członkowskich, ale 

również w państwach trzecich położonych 

na tym samym obszarze geograficznym; 

podkreśla, że strategie te mogłyby 

wspierać tworzenie rynku surowców 

wtórnych dla Unii; uważa, że rozwój 

inicjatyw unijnej współpracy z państwami 

trzecimi powinien stanowić ważne 

narzędzie integracji europejskiej tych 

państw; 

Or. el 

 

Poprawka  95 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. podkreśla potencjał strategii 

makroregionalnych, które mogą pomóc w 

realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym 

nie tylko w państwach członkowskich, ale 

również w państwach trzecich położonych 

na tym samym obszarze geograficznym;  

podkreśla, że strategie te mogłyby 

wspierać tworzenie rynku surowców 

wtórnych dla Unii; 

15. podkreśla potencjał i znaczenie 

realizacji bieżących strategii 

makroregionalnych, które mogą pomóc w 

realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym 

nie tylko w państwach członkowskich, ale 

również w państwach trzecich położonych 

na tym samym obszarze geograficznym; 

podkreśla, że strategie te mogłyby 

wspierać tworzenie rynku surowców 

wtórnych dla Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  96 
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Maria Spyraki 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. podkreśla potencjał strategii 

makroregionalnych, które mogą pomóc w 

realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym 

nie tylko w państwach członkowskich, ale 

również w państwach trzecich położonych 

na tym samym obszarze geograficznym; 

podkreśla, że strategie te mogłyby 

wspierać tworzenie rynku surowców 

wtórnych dla Unii; 

15. podkreśla potencjał strategii 

makroregionalnych, które mogą pomóc w 

realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym 

nie tylko w państwach członkowskich, ale 

również w państwach trzecich położonych 

na tym samym obszarze geograficznym; 

podkreśla, że strategie te powinny być 

skoncentrowane na priorytetach, które 
mogłyby wspierać tworzenie rynku 

surowców wtórnych dla Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  97 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. podkreśla potencjał strategii 

makroregionalnych, które mogą pomóc w 

realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym 

nie tylko w państwach członkowskich, ale 

również w państwach trzecich położonych 

na tym samym obszarze geograficznym; 

podkreśla, że strategie te mogłyby 

wspierać tworzenie rynku surowców 

wtórnych dla Unii; 

15. podkreśla niewystarczająco 

wykorzystywany potencjał strategii 

makroregionalnych, które mogą pomóc w 

realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym 

nie tylko w państwach członkowskich, ale 

również w państwach trzecich położonych 

na tym samym obszarze geograficznym; 

podkreśla, że strategie te mogłyby 

wspierać tworzenie rynku surowców 

wtórnych dla Unii; 

Or. hr 

 

Poprawka  98 

Petras Auštrevičius 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. podkreśla potencjał strategii 

makroregionalnych, które mogą pomóc w 

realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym 

nie tylko w państwach członkowskich, ale 

również w państwach trzecich położonych 

na tym samym obszarze geograficznym; 

podkreśla, że strategie te mogłyby 

wspierać tworzenie rynku surowców 

wtórnych dla Unii; 

15. zwraca uwagę na potrzebę strategii 

makroregionalnych, które mogą pomóc w 

realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym 

nie tylko w państwach członkowskich, ale 

również w państwach trzecich położonych 

na tym samym obszarze geograficznym; 

podkreśla, że strategie te mogłyby 

wspierać tworzenie rynku surowców 

wtórnych dla Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  99 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. ponownie przedstawia swoje 

stanowisko na temat znaczenia 

odpowiedniego budowania i utrzymywania 

zdolności w lokalnych, regionalnych i 

krajowych organach publicznych, co ma 

również duże znaczenie dla przechodzenia 

na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

zwraca uwagę na istotną rolę, jaką w tej 

dziedzinie może odegrać pomoc 

techniczna; 

16. ponownie przedstawia swoje 

stanowisko na temat znaczenia 

odpowiedniego budowania i utrzymywania 

zdolności w lokalnych, regionalnych i 

krajowych organach publicznych, co ma 

również duże znaczenie dla przechodzenia 

na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

zwraca uwagę na istotną rolę, jaką w tej 

dziedzinie może odegrać pomoc 

techniczna; podkreśla rolę, jaką inicjatywa 

inteligentnych miast może odegrać w 

gospodarce o obiegu zamkniętym przez 

promowanie modeli zielonej gospodarki w 

ramach zrównoważonych strategii 

rozwoju miejskiego; 

Or. ro 

 

Poprawka  100 
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Maria Spyraki 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. ponownie przedstawia swoje 

stanowisko na temat znaczenia 

odpowiedniego budowania i utrzymywania 

zdolności w lokalnych, regionalnych i 

krajowych organach publicznych, co ma 

również duże znaczenie dla przechodzenia 

na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

zwraca uwagę na istotną rolę, jaką w tej 

dziedzinie może odegrać pomoc 

techniczna; 

16. ponownie przedstawia swoje 

stanowisko na temat znaczenia 

odpowiedniego budowania i utrzymywania 

zdolności w lokalnych, regionalnych i 

krajowych organach publicznych, co ma 

również duże znaczenie dla przechodzenia 

na gospodarkę o obiegu zamkniętym i co 

można dodatkowo udoskonalić dzięki 

doraźnej ocenie inwestycji; zwraca uwagę 

na istotną rolę, jaką w tej dziedzinie może 

odegrać pomoc techniczna; 

Or. en 

 

Poprawka  101 

Ruža Tomašić 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. ponownie przedstawia swoje 

stanowisko na temat znaczenia 

odpowiedniego budowania i utrzymywania 

zdolności w lokalnych, regionalnych i 

krajowych organach publicznych, co ma 

również duże znaczenie dla przechodzenia 

na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

zwraca uwagę na istotną rolę, jaką w tej 

dziedzinie może odegrać pomoc 

techniczna; 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. en 

 

Poprawka  102 

Davor Škrlec 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. podkreśla, że władze lokalne i 

regionalne – jako szczebel sprawowania 

władzy, który jest najbliżej obywateli i 

lokalnych problemów – mają lepszy wgląd 

w lokalne wyzwania i możliwości, i w 

związku z tym wzywa państwa 

członkowskie do zapewnienia 

odpowiedniej funkcjonalnej i finansowej 

autonomii poszczególnych organów 

lokalnych i regionalnych, w tym prawa do 

opracowywania i wdrażania własnych 

strategii rozwoju; 

Or. en 

 

Poprawka  103 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla znaczenie zielonych 

zamówień publicznych jako siły 

napędowej gospodarki o obiegu 

zamkniętym, z potencjalnym rynkiem o 

wartości szacowanej na 1,8 bln EUR 

rocznie, na którym świadczy się roboty 

budowlane, dostarcza towary i usługi13; 

17. podkreśla znaczenie zielonych 

zamówień publicznych jako siły 

napędowej gospodarki o obiegu 

zamkniętym, z potencjalnym rynkiem o 

wartości szacowanej na 1,8 bln EUR 

rocznie, na którym świadczy się roboty 

budowlane, dostarcza towary i usługi13; 

zwraca uwagę, że programy polityki 

spójności – takie jak Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 

INTERREG – byłyby właściwymi 

instrumentami do ogłaszania zaproszeń 

do składania ofert dotyczących zielonych 

zamówień publicznych; 

_________________ _________________ 
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13 „Ekologiczne zakupy! Podręcznik 

dotyczący zielonych zamówień 

publicznych”, wyd. 3, Komisja Europejska, 

2016 r. 

13 „Ekologiczne zakupy! Podręcznik 

dotyczący zielonych zamówień 

publicznych”, wyd. 3, Komisja Europejska, 

2016 r. 

Or. en 

 

Poprawka  104 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. podkreśla, że Komisja niedawno 

wyjaśniła, iż fundusze UE na efektywność 

energetyczną są przeznaczone dla 

działalności gospodarczej i sektorów 

gospodarki ukierunkowanych na ochronę 

środowiska, oszczędność energii i 

redukcję emisji CO2 oraz dla tych 

sektorów, których procesy produkcyjne 

nie powodują zanieczyszczenia 

środowiska, a więc fundusze te mogą 

wspierać wyłącznie działania 

ukierunkowane na zwiększenie 

energooszczędności zakładów, w których 

materiały (wraz z powiązanym cyklem 

produkcji) są odzyskiwane i poddawane 

recyklingowi, z wyłączeniem działalności 

w zakresie gromadzenia, 

unieszkodliwiania, składowania i spalania 

odpadów; 

Or. it 

 

Poprawka  105 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. zwraca uwagę na konieczność 

zapewnienia ram prawnych w zakresie 

energii, które zachęcałyby obywateli i 

wspólnoty energetyczne do uczestnictwa w 

transformacji energetyki przez przyznanie 

prawa do samodzielnego wytwarzania i 

zużywania energii, jak również przez 

ciągłe programy wsparcia, gwarantowany 

priorytetowy dostęp do sieci oraz 

dysponowanie priorytetowe energią ze 

źródeł odnawialnych; 

Or. en 

 

Poprawka  106 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. zachęca władze regionalne i 

lokalne, by dalej inwestowały w edukację i 

zwiększanie świadomości na temat 

korzyści i zalet wszystkich działań 

mających na celu wdrożenie gospodarki o 

obiegu zamkniętym, realizowanych za 

pomocą projektów w ramach polityki 

spójności, a tym samym zwiększały udział 

obywateli i wpływały na zachowania 

konsumentów; 

18. zachęca władze regionalne i 

lokalne, by dalej inwestowały w edukację i 

zwiększanie świadomości na temat 

korzyści i zalet wszystkich działań 

mających na celu wdrożenie gospodarki o 

obiegu zamkniętym, realizowanych za 

pomocą projektów w ramach polityki 

spójności, a tym samym zwiększały udział 

obywateli i wpływały na zachowania 

konsumentów; podkreśla znaczenie 

rozwoju specjalnej strategii dla regionów 

wyspiarskich; 

Or. el 

Poprawka  107 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 
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Projekt rezolucji Poprawka 

18. zachęca władze regionalne i 

lokalne, by dalej inwestowały w edukację i 

zwiększanie świadomości na temat 

korzyści i zalet wszystkich działań 

mających na celu wdrożenie gospodarki o 

obiegu zamkniętym, realizowanych za 

pomocą projektów w ramach polityki 

spójności, a tym samym zwiększały udział 

obywateli i wpływały na zachowania 

konsumentów; 

18. zachęca władze regionalne i 

lokalne, by dalej inwestowały w edukację i 

zwiększanie świadomości na temat 

korzyści i zalet wszystkich działań 

mających na celu wdrożenie gospodarki o 

obiegu zamkniętym, realizowanych za 

pomocą projektów w ramach polityki 

spójności, a tym samym zwiększały udział 

obywateli i wpływały na zachowania 

konsumentów; podkreśla w tym kontekście 

potencjał Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 

Or. hr 

Poprawka  108 

Michela Giuffrida 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. zachęca władze regionalne i 

lokalne, by dalej inwestowały w edukację i 

zwiększanie świadomości na temat 

korzyści i zalet wszystkich działań 

mających na celu wdrożenie gospodarki o 

obiegu zamkniętym, realizowanych za 

pomocą projektów w ramach polityki 

spójności, a tym samym zwiększały udział 

obywateli i wpływały na zachowania 

konsumentów; 

18. zachęca władze regionalne i 

lokalne, by dalej inwestowały w edukację i 

szkolenie wyspecjalizowanych ekspertów 

oraz w zwiększanie świadomości na temat 

korzyści i zalet wszystkich działań 

mających na celu wdrożenie gospodarki o 

obiegu zamkniętym, realizowanych za 

pomocą projektów w ramach polityki 

spójności, a tym samym zwiększały udział 

obywateli i wpływały na zachowania 

konsumentów; 

Or. it 

 

Poprawka  109 

Maria Gabriela Zoană 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 
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Projekt rezolucji Poprawka 

18. zachęca władze regionalne i 

lokalne, by dalej inwestowały w edukację i 

zwiększanie świadomości na temat 

korzyści i zalet wszystkich działań 

mających na celu wdrożenie gospodarki o 

obiegu zamkniętym, realizowanych za 

pomocą projektów w ramach polityki 

spójności, a tym samym zwiększały udział 

obywateli i wpływały na zachowania 

konsumentów; 

18. zachęca władze regionalne i 

lokalne, by dalej inwestowały w programy 

edukacyjne i publiczne kampanie 

zwiększania świadomości co do korzyści i 

zalet wszystkich działań mających na celu 

wdrożenie gospodarki o obiegu 

zamkniętym, realizowanych za pomocą 

projektów w ramach polityki spójności, a 

tym samym zwiększały udział obywateli i 

wpływały na zachowania konsumentów; 

Or. ro 

 

Poprawka  110 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. zachęca Komisję do promowania 

wykorzystywania rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność i 

zintegrowanych inwestycji terytorialnych 

(ZIT) w celu pomocy lokalnym 

zainteresowanym stronom w łączeniu 

strumieni finansowania i planowaniu 

lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  111 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 18a. uważa, że aby zharmonizować 

przechodzenie na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym na całym terytorium Europy, 

należy uwzględnić zróżnicowanie 

problemów środowiskowych i 

administracyjnych na poszczególnych 

terytoriach UE; 

Or. it 

 

Poprawka  112 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18b. zauważa, że 80 % odpadów 

morskich pochodzi ze źródeł lądowych; 

podkreśla zatem znaczenie rozwiązania 

problemu zaśmiecania lądu i morza za 

pomocą działań lokalnych i regionalnych, 

które przynoszą korzyści zarówno dla 

środowiska, jak i dla zdrowia ludzi; wzywa 

państwa członkowskie, regiony i władze 

lokalne, by skupiły wysiłki na 

zapobieganiu powstawaniu śmieci na 

lądzie; 

Or. en 

 

Poprawka  113 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18b. zwraca się do Komisji, aby 

rozważyła wyłączenie z obliczeń 

krajowego deficytu publicznego w ramach 

europejskiego semestru inwestycji 
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regionalnych i krajowych 

współfinansowanych z europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

i przeznaczonych na cele gospodarki o 

obiegu zamkniętym; 

Or. it 

 

Poprawka  114 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18c. dostrzega znaczny potencjał, jaki 

mają działania lokalne w odniesieniu do 

skutecznego rozwiązania problemu 

marnowania żywności; wzywa do 

ściślejszej współpracy władz krajowych, 

regionalnych i lokalnych w zakresie 

tworzenia systemów i platform, które łączą 

różne podmioty z branży produkcji 

żywności, transportu, handlu 

detalicznego, konsumenckiej, odpadów 

oraz inne zainteresowane strony, co 

pozwala osiągnąć większą synergię w celu 

tworzenia skutecznych rozwiązań; 

Or. en 

 

Poprawka  115 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby w następnym 

okresie programowania wdrożyła 

odpowiednią metodologię monitorowania, 

aby umożliwić dokładne monitorowanie 

19. wzywa Komisję, aby w następnym 

okresie programowania wdrożyła 

odpowiednią metodologię monitorowania 

w odniesieniu do najbardziej udanych 
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wkładu polityki spójności w tworzenie 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

projektów, które dostarczyć przykładów 

dobrych praktyk, tak aby umożliwić 

dokładne monitorowanie wkładu polityki 

spójności w tworzenie gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

Or. ro 

Poprawka  116 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby w następnym 

okresie programowania wdrożyła 

odpowiednią metodologię monitorowania, 

aby umożliwić dokładne monitorowanie 

wkładu polityki spójności w tworzenie 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

19. wzywa Komisję, aby w następnym 

okresie programowania wdrożyła 

odpowiednią metodologię monitorowania, 

a także właściwe wskaźniki, aby 

umożliwić dokładne monitorowanie 

wkładu polityki spójności w tworzenie 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

Or. it 

 

Poprawka  117 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję, aby w następnym 

okresie programowania wdrożyła 

odpowiednią metodologię monitorowania, 

aby umożliwić dokładne monitorowanie 

wkładu polityki spójności w tworzenie 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

19. wzywa Komisję, aby w następnym 

okresie programowania rozważyła 

możliwość wdrożenia metodologii 
monitorowania, co umożliwi lepsze 

monitorowanie wkładu polityki spójności 

w tworzenie gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

Or. en 
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Poprawka  118 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. podkreśla potrzebę zwiększenia 

synergii między wszystkimi europejskimi 

funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi oraz między europejskimi 

funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi a innymi programami i 

instrumentami UE, takimi jak „Horyzont 

2020”, program LIFE i EFIS, w celu 

zajęcia się kwestią przechodzenia na 

gospodarkę o bardziej zamkniętym 

obiegu; 

Or. en 

 

Poprawka  119 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa Komisję, by w przyszłych 

ramach polityki spójności opracowała 

nowy przepis o warunkach wstępnych, 

dotyczący tworzenia gospodarki o obiegu 

zamkniętym, na przykład poprzez 

opracowywanie strategii na rzecz 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

20. wzywa Komisję, by w kontekście 

nowych wniosków ustawodawczych w 

sprawie przyszłych ram polityki spójności 

rozwinęła dotychczasowe warunki 

wstępne, dotyczące celu tematycznego w 

zakresie ochrony środowiska i 

promowania zasobooszczędności, z myślą 

o zapewnieniu większego wkładu 

inwestycji w ramach polityki spójności w 

przechodzenie na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

Or. en 
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Poprawka  120 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa Komisję, by w przyszłych 

ramach polityki spójności opracowała 

nowy przepis o warunkach wstępnych, 

dotyczący tworzenia gospodarki o obiegu 

zamkniętym, na przykład poprzez 

opracowywanie strategii na rzecz 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

20. wzywa Komisję, by w przyszłych 

ramach polityki spójności opracowała 

nowy przepis o warunkach wstępnych, 

dotyczący tworzenia gospodarki o obiegu 

zamkniętym, na przykład poprzez 

opracowywanie strategii na rzecz 

gospodarki o obiegu zamkniętym; ponadto 

podkreśla znaczenie gospodarki o obiegu 

zamkniętym jako szczególnego celu 

tematycznego w ramach polityki spójności 

po roku 2020; 

Or. en 

 

Poprawka  121 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa Komisję, by w przyszłych 

ramach polityki spójności opracowała 

nowy przepis o warunkach wstępnych, 

dotyczący tworzenia gospodarki o obiegu 

zamkniętym, na przykład poprzez 

opracowywanie strategii na rzecz 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

20. wzywa Komisję, by w przyszłych 

ramach polityki spójności opracowała 

nowy przepis o warunkach wstępnych, 

dotyczący tworzenia gospodarki o obiegu 

zamkniętym, na przykład poprzez 

opracowywanie strategii na rzecz 

gospodarki o obiegu zamkniętym 

realizowanych wspólnie przez organy 

krajowe, regionalne i lokalne oraz przez 

partnerów gospodarczych i społecznych; 

Or. it 

 

Poprawka  122 
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Georgi Pirinski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa Komisję, by w przyszłych 

ramach polityki spójności opracowała 

nowy przepis o warunkach wstępnych, 

dotyczący tworzenia gospodarki o obiegu 

zamkniętym, na przykład poprzez 

opracowywanie strategii na rzecz 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

20. wzywa Komisję, by podczas 

opracowywania przyszłych ram polityki 

spójności dokonała oceny przydatności i 

wykonalności nowego przepisu o 

warunkach wstępnych, dotyczącego 

tworzenia gospodarki o obiegu 

zamkniętym, na przykład poprzez 

opracowywanie strategii na rzecz 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  123 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa Komisję, by w przyszłych 

ramach polityki spójności opracowała 

nowy przepis o warunkach wstępnych, 

dotyczący tworzenia gospodarki o obiegu 

zamkniętym, na przykład poprzez 

opracowywanie strategii na rzecz 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. en 

 

Poprawka  124 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 20a. apeluje do Komisji, aby w ramach 

programu „Horyzont 2020” poświęciła 

jeszcze większą uwagę projektom 

innowacyjnym i badawczym w dziedzinie 

gospodarki o obiegu zamkniętym oraz aby 

zwiększyła środki przeznaczane na ten cel; 

Or. en 

 

Poprawka  125 

Davor Škrlec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla znaczenie, jakie ma 

zwiększenie wsparcia, którego w ramach 

polityki spójności udziela się na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich, oraz wzywa do nadania w 

związku z tym donioślejszej roli celom 

związanym z gospodarką o obiegu 

zamkniętym; wzywa do kontynuowania w 

tej dziedzinie innowacyjnych działań na 

obszarach miejskich oraz wzywa Komisję, 

by w przygotowywaniu wniosków na 

przyszłość jak najlepiej wykorzystywała 

doświadczenia z okresu 2014–2020; 

21. podkreśla znaczenie, jakie ma 

zwiększenie wsparcia, którego w ramach 

polityki spójności udziela się na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich, oraz wzywa do nadania w 

związku z tym donioślejszej roli celom 

związanym z gospodarką o obiegu 

zamkniętym; wzywa do kontynuowania w 

tej dziedzinie innowacyjnych działań na 

obszarach miejskich oraz wzywa Komisję, 

by w przygotowywaniu wniosków na 

przyszłość jak najlepiej wykorzystywała 

doświadczenia z okresu 2014–2020; wzywa 

do stosowania elastycznego, 

dostosowanego do indywidualnych 

potrzeb podejścia do wdrożenia agendy 

miejskiej, które zapewni bodźce i wsparcie 

niezbędne do pełnego wykorzystana 

potencjału miast w procesie wdrażania 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  126 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla znaczenie, jakie ma 

zwiększenie wsparcia, którego w ramach 

polityki spójności udziela się na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich, oraz wzywa do nadania w 

związku z tym donioślejszej roli celom 

związanym z gospodarką o obiegu 

zamkniętym; wzywa do kontynuowania w 

tej dziedzinie innowacyjnych działań na 

obszarach miejskich oraz wzywa Komisję, 

by w przygotowywaniu wniosków na 

przyszłość jak najlepiej wykorzystywała 

doświadczenia z okresu 2014–2020; 

21. podkreśla znaczenie, jakie ma 

zwiększenie wsparcia, którego w ramach 

polityki spójności udziela się na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich i wiejskich, oraz wzywa do 

nadania w związku z tym donioślejszej roli 

celom związanym z gospodarką o obiegu 

zamkniętym; wzywa do kontynuowania w 

tej dziedzinie innowacyjnych działań na 

obszarach miejskich i wiejskich oraz 

wzywa Komisję, by w przygotowywaniu 

wniosków na przyszłość jak najlepiej 

wykorzystywała doświadczenia z okresu 

2014–2020; 

Or. en 

 

Poprawka  127 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. zwraca się do Komisji, aby 

rozważyła ustanowienie w kolejnym 

okresie programowania specjalnego 

funduszu przeznaczonego dla organów 

lokalnych i regionalnych, który 

pozwalałby pokryć wydatki nadzwyczajne, 

takie jak wydatki na rekultywację 

legalnych i nielegalnych miejsc 

składowania i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym odpadów przemysłowych; 

Or. it 

 

Poprawka  128 

Davor Škrlec 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. wzywa Komisję do tego, aby 

uczyniła europejską platformę na rzecz 

gospodarki o obiegu zamkniętym 

miejscem wymiany najlepszych praktyk 

umożliwiających jak najlepsze 

wykorzystanie zasobów polityki spójności 

do przechodzenia na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka  129 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla współzależność 

gospodarki o obiegu zamkniętym i 

łagodzenia skutków zmian klimatu, dlatego 

wzywa do znacznego zwiększenia w 

polityce spójności po roku 2020 wydatków 

na gospodarkę o obiegu zamkniętym i 

kwestie klimatyczne; 

22. podkreśla współzależność 

gospodarki o obiegu zamkniętym i 

łagodzenia skutków zmian klimatu, dlatego 

wzywa do zapewnienia odpowiednich 

wydatków na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym i inwestycji związanych z 

klimatem w polityce spójności po roku 

2020; 

Or. en 

Poprawka  130 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. oczekuje, że wydatki związane z 

klimatem zostaną znacznie zwiększone w 
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porównaniu do środków przeznaczonych 

na ten cel w obecnych wieloletnich 

ramach finansowych i że będą stanowić 

co najmniej 30 % kolejnych WRF; 

Or. it 

 

Poprawka  131 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22b. zwraca się do Komisji oraz do 

organów krajowych, regionalnych i 

lokalnych, aby udoskonaliły system 

zarządzania i kontroli odnoszący się do 

projektów dotyczących tworzenia i 

modernizacji struktur, których zadaniem 

jest osiągnięcie celów gospodarki o obiegu 

zamkniętym, oraz aby zwiększyły 

przejrzystość całego procesu 

projektowania, tak aby zapobiegać 

przenikaniu przestępczości 

zorganizowanej i związanym z tym 

szkodom dla środowiska i społeczności; 

Or. it 

 


