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Poprawka 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „Lepsze wykorzystanie 
potencjału środków ochrony środowiska 
UE: budowanie zaufania poprzez większą 
wiedzę i lepszą zdolność reakcji 
(COM(2012)0095);

Or. en

Poprawka 2
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Odniesienie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie 
Planu działania Komisji na rzecz Europy 
efektywnie korzystającej z zasobów, 
przyjętego w dniu 19 grudnia 2011 r. 
(18786/11), a także konkluzje Rady z dnia 
20 grudnia 2010 r. w sprawie 
zrównoważonej gospodarki materiałami 
oraz zrównoważonej produkcji i
konsumpcji: głównego wkładu do 
efektywnego wykorzystywania zasobów w 
Europie,

– uwzględniając konkluzje Rady ds. 
Środowiska Naturalnego z dnia 
19 grudnia 2011 r. w sprawie Planu 
działania Komisji na rzecz Europy 
efektywnie korzystającej z zasobów 
(18786/11), konkluzje Rady ds. 
Konkurencji z dnia 29 listopada 2011 r. 
w sprawie konkurencyjnej gospodarki 
europejskiej, a także konkluzje Rady ds. 
Środowiska Naturalnego z dnia 20 grudnia 
2010 r. w sprawie zrównoważonej 
gospodarki materiałami oraz 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji:
głównego wkładu do efektywnego 
wykorzystywania zasobów w Europie,

Or. de
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Poprawka 3
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
pt. „Zapewnienie dostępności surowców 
dla przyszłego dobrobytu Europy – Projekt
europejskiego partnerstwa innowacji 
w dziedzinie surowców” (COM 2012/82 
wersja ostateczna),

Or. de

Poprawka 4
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Odniesienie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności w sprawie przeglądu szóstego 
wspólnotowego programu działań w 
zakresie środowiska naturalnego oraz 
określenia priorytetów dla siódmego 
unijnego programu działań w zakresie 
środowiska – lepsze środowisko dla 
lepszego życia,

Or. fr

Poprawka 5
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Odniesienie 9 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 
19 stycznia 2012 r. zatytułowaną „Jak 
uniknąć marnotrawienia żywności: 
strategie na rzecz poprawy wydajności 
łańcucha żywnościowego w UE1”,
__________________
1 P7_TA-PROV(2012)0014

Or. fi

Poprawka 6
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazuje, iż 
Europie pilnie potrzeba nowych źródeł 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego;

A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy, finansowy i środowiskowy 
pokazuje, iż Europie pilnie potrzeba 
nowych źródeł zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego;

Or. ro

Poprawka 7
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że skutki niedoboru 
środków, jak np. wzrost cen, są 
szczególnie dotkliwe dla osób o niższych 
dochodach i mieszkających w najmniej 
uprzywilejowanych regionach, i że z tego 
powodu synergia między polityką socjalną 
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a polityką ochrony środowiska jest 
potrzebna jeszcze bardziej niż 
kiedykolwiek;

Or. es

Poprawka 8
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że nadmierne 
wykorzystywanie naturalnych zasobów 
prowadzi do degradacji środowiska oraz do 
zniszczenia naturalnego kapitału Ziemi;

B. mając na uwadze, że nadmierna 
eksploatacja zasobów naturalnych i 
powiązana z nią zmiana użytkowania 
gruntów prowadzi do degradacji 
środowiska oraz do zniszczenia 
naturalnego kapitału Ziemi w tym do utraty 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 9
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że nadmierne 
wykorzystywanie naturalnych zasobów
prowadzi do degradacji środowiska oraz do 
zniszczenia naturalnego kapitału Ziemi;

B. mając na uwadze, że nadmierne 
wykorzystywanie zasobów naturalnych 
prowadzi do degradacji środowiska oraz do 
zniszczenia naturalnego kapitału Ziemi, co 
wpływa także na zdrowie i dobrostan osób;

Or. es

Poprawka 10
Matthias Groote
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Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że nadmierne 
wykorzystywanie naturalnych zasobów 
prowadzi do degradacji środowiska oraz do 
zniszczenia naturalnego kapitału Ziemi;

B. mając na uwadze, że nadmierne 
wykorzystywanie naturalnych zasobów 
prowadzi do degradacji środowiska, 
przyspieszenia zmiany klimatu oraz do 
zniszczenia naturalnego kapitału Ziemi;

Or. de

Poprawka 11
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że nadmierne 
wykorzystywanie naturalnych zasobów 
prowadzi do degradacji środowiska oraz do 
zniszczenia naturalnego kapitału Ziemi;

B. mając na uwadze, że rosnące 
zapotrzebowanie na zasoby naturalne, a 
także ich nadmierna eksploatacja 
prowadzi do degradacji środowiska oraz do 
zniszczenia ograniczonego naturalnego 
kapitału Ziemi;

Or. en

Poprawka 12
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że intensywne 
wykorzystywanie zasobów oraz radykalny 
wzrost ogólnoświatowej konsumpcji 
windują ceny surowców i że od przełomu 
wieków rzeczywiste ceny towarów wzrosły 

C. mając na uwadze, że intensywne 
wykorzystywanie zasobów i radykalny 
wzrost konsumpcji w gospodarkach 
wschodzących, a także spekulacje 
finansowe na rynkach surowców windują
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o 147%; mając na uwadze, że przed UE 
najprawdopodobniej stoi wyzwanie 
zapewnienia dostępu do najważniejszych 
zasobów oraz ich nieprzerwanych dostaw;

ich ceny oraz że od przełomu wieków 
rzeczywiste ceny towarów wzrosły 
o 147%; mając na uwadze, że przed UE 
najprawdopodobniej stoi wyzwanie 
zapewnienia dostępu do najważniejszych 
zasobów oraz ich nieprzerwanych dostaw;

Or. it

Poprawka 13
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że intensywne 
wykorzystywanie zasobów oraz radykalny 
wzrost ogólnoświatowej konsumpcji 
windują ceny surowców i że od przełomu 
wieków rzeczywiste ceny towarów wzrosły 
o 147%; mając na uwadze, że przed UE
najprawdopodobniej stoi wyzwanie 
zapewnienia dostępu do najważniejszych 
zasobów oraz ich nieprzerwanych dostaw;

C. mając na uwadze, że intensywne 
wykorzystywanie zasobów oraz radykalny 
wzrost ogólnoświatowej konsumpcji 
windują ceny surowców i że od przełomu 
wieków rzeczywiste ceny towarów wzrosły 
o 147%; mając na uwadze, że przed UE 
najprawdopodobniej stoi wyzwanie 
zapewnienia dostępu do najważniejszych 
zasobów oraz ich nieprzerwanych dostaw;
mając na uwadze, że oszczędne 
gospodarowanie surowcami jest z punktu 
widzenia gospodarki i polityki kluczowe 
dla stawienia czoła tym wyzwaniom;

Or. de

Poprawka 14
Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że intensywne
wykorzystywanie zasobów oraz radykalny 
wzrost ogólnoświatowej konsumpcji 

C. mając na uwadze, że niedobór zasobów
wynikający z ich intensywnego 
wykorzystywania, spekulacje cenowe na 
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windują ceny surowców i że od przełomu 
wieków rzeczywiste ceny towarów wzrosły 
o 147%; mając na uwadze, że przed UE 
najprawdopodobniej stoi wyzwanie 
zapewnienia dostępu do najważniejszych 
zasobów oraz ich nieprzerwanych dostaw;

rynkach towarowych oraz radykalny 
wzrost ogólnoświatowej konsumpcji 
windują ceny surowców i że od przełomu 
wieków rzeczywiste ceny towarów wzrosły 
o 147%; mając na uwadze, że przed UE 
najprawdopodobniej stoi wyzwanie 
zapewnienia dostępu do najważniejszych 
zasobów oraz ich nieprzerwanych dostaw;

Or. en

Poprawka 15
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że intensywne 
wykorzystywanie zasobów oraz radykalny 
wzrost ogólnoświatowej konsumpcji
windują ceny surowców i że od przełomu 
wieków rzeczywiste ceny towarów wzrosły 
o 147%; mając na uwadze, że przed UE 
najprawdopodobniej stoi wyzwanie 
zapewnienia dostępu do najważniejszych 
zasobów oraz ich nieprzerwanych dostaw;

C. mając na uwadze, że intensywne 
wykorzystywanie zasobów oraz radykalny 
wzrost zużycia energii na świecie oraz 
spekulacje windują ceny surowców i że od 
przełomu wieków rzeczywiste ceny 
towarów wzrosły o 147%; mając na 
uwadze, że przed UE najprawdopodobniej 
stoi wyzwanie zapewnienia dostępu do 
najważniejszych zasobów oraz ich 
nieprzerwanych dostaw;

Or. de

Poprawka 16
Nick Griffin

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że intensywne 
wykorzystywanie zasobów oraz radykalny 
wzrost ogólnoświatowej konsumpcji 
windują ceny surowców i że od przełomu 

C. mając na uwadze, że intensywne 
wykorzystywanie zasobów, fizyczne oraz 
geologiczne ograniczenia podaży, a także
radykalny wzrost ogólnoświatowej 



PE485.854v01-00 10/74 AM\895357PL.doc

PL

wieków rzeczywiste ceny towarów wzrosły 
o 147%; mając na uwadze, że przed UE 
najprawdopodobniej stoi wyzwanie 
zapewnienia dostępu do najważniejszych 
zasobów oraz ich nieprzerwanych dostaw;

konsumpcji windują ceny surowców i że 
od przełomu wieków rzeczywiste ceny 
towarów wzrosły o 147%; mając na 
uwadze, że przed UE najprawdopodobniej 
stoi wyzwanie zapewnienia dostępu do 
najważniejszych zasobów oraz ich 
nieprzerwanych dostaw;

Or. en

Poprawka 17
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że skierowanie 
gospodarki na drogę oszczędności 
zasobów, bez przekraczania poziomów 
krytycznych dla planety, przyczyni się do 
wzrostu konkurencyjności oraz nowych 
źródeł wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia dzięki oszczędności kosztów 
wynikającej z poprawy efektywności, 
sprzedaży innowacji oraz lepszego 
zarządzania zasobami w ciągu całego cyklu 
ich życia;

D. mając na uwadze, że skierowanie 
gospodarki na drogę oszczędności 
zasobów, przy uwzględnieniu 
ograniczonych możliwości planety oraz 
wzrostu ludności na świecie i liczby 
mieszkańców przyszłych krajów 
uprzemysłowionych, przyczyni się do 
wzrostu konkurencyjności oraz nowych 
źródeł wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia dzięki oszczędności kosztów 
wynikającej z poprawy efektywności, 
sprzedaży innowacji oraz lepszego 
zarządzania zasobami w ciągu całego cyklu 
ich życia;

Or. de

Poprawka 18
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że skierowanie D. mając na uwadze, że skierowanie 



AM\895357PL.doc 11/74 PE485.854v01-00

PL

gospodarki na drogę oszczędności 
zasobów, bez przekraczania poziomów 
krytycznych dla planety, przyczyni się do 
wzrostu konkurencyjności oraz nowych 
źródeł wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia dzięki oszczędności kosztów 
wynikającej z poprawy efektywności, 
sprzedaży innowacji oraz lepszego 
zarządzania zasobami w ciągu całego cyklu 
ich życia;

gospodarki na drogę oszczędności 
zasobów, przy uwzględnieniu 
ograniczonych możliwości planety, może 
doprowadzić do wzrostu konkurencyjności 
oraz nowych źródeł wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia dzięki 
oszczędności kosztów wynikającej z 
poprawy efektywności, sprzedaży 
innowacji oraz lepszego zarządzania 
zasobami w ciągu całego cyklu ich życia;

Or. de

Poprawka 19
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D a. mając na uwadze, że recykling nie 
ogranicza się do zbierania nadających się 
do recyklingu odpadów, dlatego należy 
włączyć w przyszłe działania wszystkie 
elementy łańcucha wartości;

Or. de

Poprawka 20
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że bardzo ważne 
jest umożliwienie UE jak najszybszego 
wyjścia z obecnej fazy recesji lub 
stagnacji, w której znajdują się różne 
państwa członkowskie, a także mając na 
uwadze fakt, że uproszczone i sprawniej 
działające przepisy prawne są 
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decydującym  elementem ożywienia 
gospodarczego;

Or. it

Poprawka 21
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Punkt D b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D b. mając na uwadze, że przyszła 
kompleksowa polityka gospodarowania 
zasobami powinna rozróżniać nie tylko 
między odnawialnymi i nieodnawialnymi 
zasobami, ale także powinna obejmować 
materiały trwałe;

Or. de

Poprawka 22
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze przeprowadzone w 
marcu 2011 r. badanie Eurobarometru, 
zgodnie z którym efektywne 
gospodarowanie zasobami oraz 
zrównoważona produkcja i konsumpcja są 
przedmiotem największej troski obywateli 
UE;

E. mając na uwadze przeprowadzone w 
marcu 2011 r. badanie Eurobarometru, 
zgodnie z którym efektywne 
gospodarowanie zasobami oraz 
zrównoważona produkcja i konsumpcja są 
przedmiotem największej troski obywateli 
UE, oraz fakt, że w żadnym wypadku nie 
jest możliwe dążenie do zrównoważenia 
bez bezpośredniego zaangażowania 
obywateli dzięki zmianie postawy i 
zwyczajów społecznych w odniesieniu do 
wykorzystywania zasobów;

Or. es
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Poprawka 23
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

E a. mając na uwadze, że wzrost popytu 
na produkcję rolną wynikający ze wzrostu 
liczby ludności na świecie w
nadchodzących dziesięcioleciach wywrze 
znaczny wpływ na użytkowanie gruntów i 
naturalnych ekosystemów,

Or. en

Poprawka 24
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

E a. mając na uwadze, że zapewnianie 
dostępu do zasobów oraz ich 
nieprzerwanych dostaw to coraz większe 
wyzwanie z uwagi na coraz 
intensywniejszą ich konsumpcję, a także 
zużycie wody i użytkowanie gruntów;

Or. en

Poprawka 25
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

E a. wzrost gospodarczy jest warunkiem 
zasobooszczędnych inwestycji;

Or. en

Poprawka 26
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

E a. mając na uwadze, że uświadomienie 
sobie wartości natury i jej usług 
ekosystemowych, a także wyrażenie tej 
wartości w pieniądzach jest podstawą 
przejścia na gospodarkę zasobooszczędną;

Or. en

Poprawka 27
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że otwarty i wolny 
handel to jeden z najważniejszych 
sposobów zagwarantowania skutecznego 
wykorzystania zasobów;

Or. sv

Poprawka 28
Eija-Riitta Korhola
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Projekt rezolucji
Punkt E b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

E b. mając na uwadze, że 
konkurencyjność przemysłu pozwala na 
nowe inwestycje w wydajniejsze 
technologie;

Or. en

Poprawka 29
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność, 
gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność;
grupy powinny składać się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, świata
przemysłu oraz z ekspertów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
opracowanie, w przeciągu roku,
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone
kryteria;

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność, 
gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność;
grupy powinny składać się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, sektora
przemysłu oraz z ekspertów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
jak najszybsze opracowanie europejskich 
planów działania na rzecz efektywnego 
korzystania z zasobów, zawierających
orientacyjne wytyczne;

Or. de

Poprawka 30
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność, 
gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność;
grupy powinny składać się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, świata 
przemysłu oraz z ekspertów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
opracowanie, w przeciągu roku, 
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone 
kryteria;

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność, 
gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność;
grupy powinny składać się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, świata 
przemysłu oraz z ekspertów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
opracowanie, w przeciągu roku, 
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone 
działania mające na celu ograniczenie 
zużycia zasobów;

Or. en

Poprawka 31
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność, 
gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność;
grupy powinny składać się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, świata 
przemysłu oraz z ekspertów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
opracowanie, w przeciągu roku, 
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone kryteria;

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność, 
gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność;
grupy powinny składać się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, władz 
lokalnych, świata przemysłu oraz z 
ekspertów reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
opracowanie, w przeciągu roku, 
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone kryteria
oceny technicznej i ekonomicznej do 
celów szczegółowej analizy kosztów i 
korzyści;
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Or. it

Poprawka 32
Bas Eickhout, Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność, 
gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność;
grupy powinny składać się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, świata 
przemysłu oraz z ekspertów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
opracowanie, w przeciągu roku, 
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone 
kryteria;

1. wzywa Komisję utworzenia wspólnych 
grup zadaniowych odpowiedzialnych za 
trzy kluczowe obszary, a mianowicie 
żywność, gospodarkę mieszkaniową oraz 
mobilność składających się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, świata 
przemysłu oraz z ekspertów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie w celu opracowania, w 
przeciągu roku, europejskiego planu 
działania na rzecz efektywnego korzystania 
z zasobów, zawierającego wyraźnie 
określone działania mające na celu 
ograniczenie zużycia zasobów;

Or. en

Poprawka 33
Holger Krahmer, Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność, 
gospodarkę mieszkaniową oraz 
mobilność; grupy powinny składać się z 
ekspertów z Komisji, państw 
członkowskich, świata przemysłu oraz z 
ekspertów reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do włączenia wszystkich najważniejszych 
zainteresowanych stron w realizację planu 
działania oraz w przejście na gospodarkę 
zasobooszczędną przy jednoczesnym 
wypracowaniu właściwej równowagi 
pomiędzy trwałością ekologiczną, 
gospodarczą i społeczną;
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opracowanie, w przeciągu roku, 
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone 
kryteria;

Or. en

Poprawka 34
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Karin 
Kadenbach, Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność,
gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność;
grupy powinny składać się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, świata 
przemysłu oraz z ekspertów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
opracowanie, w przeciągu roku, 
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone 
kryteria;

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie 
gospodarkę mieszkaniową, mobilność oraz 
żywność; grupy powinny składać się z 
ekspertów z Komisji, państw 
członkowskich, świata przemysłu oraz z 
ekspertów reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
opracowanie, w przeciągu roku, 
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone 
działania mające na celu ograniczenie 
zużycia zasobów;

Or. en

Poprawka 35
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
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zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność, 
gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność;
grupy powinny składać się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, świata 
przemysłu oraz z ekspertów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
opracowanie, w przeciągu roku, 
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone 
kryteria;

zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność, 
gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność;
grupy powinny składać się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, świata 
przemysłu oraz z ekspertów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
opracowanie, w przeciągu roku, 
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone 
odpowiednie wskaźniki;

Or. en

Poprawka 36
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność, 
gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność; 
grupy powinny składać się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, świata 
przemysłu oraz z ekspertów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
opracowanie, w przeciągu roku, 
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone kryteria;

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup 
zadaniowych odpowiedzialnych za trzy 
kluczowe obszary, a mianowicie żywność, 
gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność; 
grupy powinny składać się z ekspertów z 
Komisji, państw członkowskich, świata 
przemysłu oraz z ekspertów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a ich zadaniem powinno być 
opracowanie, w przeciągu roku, 
europejskiego planu działania na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, 
zawierającego wyraźnie określone kryteria, 
a także mechanizmów pomocy finansowej 
UE;

Or. lt

Poprawka 37
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1 a. wzywa państwa członkowskie do 
natychmiastowego wdrożenia 
obowiązującego prawodawstwa 
w dziedzinie odpadów, aby stworzyć 
konieczne warunki ramowe dla sprawnie 
działającego rynku;

Or. de

Poprawka 38
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1 a. wzywa Komisję do opracowania 
łańcucha systemu nadzoru podlegającego 
właściwej ocenie wpływu, który 
instruowałby producentów w całym 
łańchuchu, by stosowali przejrzysty system 
rejestrowania wykorzystania zasobów 
pozwalający na inteligentniejsze 
korzystanie z nich;

Or. en

Poprawka 39
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Karin Kadenbach, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1 b. wzywa Komisję, by zachęcała do 
tworzenia dalszych partnerstw pomiędzy 
zinsteresowanymi stronami w całym 
łańcuchu wartości w oparciu o właściwe 
rozumienie cech tego łańcucha, a także 
napotykanych w nim wyzwań i przeszkód;

Or. en

Poprawka 40
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zlikwidowania ewentualnych przeszkód 
utrudniających funkcjonowanie rynku 
surowców wtórnych oraz do zwiększania
popytu na materiały i produkty uboczne 
pochodzące z recyklingu lub ich 
dostępności, m.in. dzięki opracowaniu 
rygorystycznych kryteriów końca fazy 
odpadu dla kolejnych głównych strumieni 
odpadów lub dzięki stosowaniu bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne 
w obszarach, w których rynek jest 
zawodny, lub też podejmowaniu działań 
wspierających korzystanie z 
innowacyjnych technologii zbierania 
i segregacji odpadów; z tego względu 
wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ na rynku 
wewnętrznym odpadów przeznaczonych do 
recyklingu między państwami 
członkowskimi; w związku z tym uznaje za 
konieczne, aby w większym stopniu niż do 
tej pory nalegać na przestrzeganie zasad 
wynikających z obowiązujących 
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uregulowań prawnych, takich jak 
rozporządzenie w sprawie przemieszczania 
odpadów [rozporządzenie (WE) 
nr 1013/2006], a także na wprowadzenie 
wysokich standardów porównywalnych 
w całej UE;

Or. de

Poprawka 41
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia swego 
rodzaju rynku wewnętrznego dla 
odpadów, tak aby zapewnić bardziej 
swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 42
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
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oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców ekonomicznych, 
takich jak obniżone stawki VAT na 
surowce wtórne; z tego względu wzywa do 
utworzenia tzw. „strefy Schengen” dla 
odpadów, tak aby zapewnić bardziej 
swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

oraz do podnoszenia popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu do 2013 r. kryteriów utraty 
statusu odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne, a także
innych instrumentów rynkowych, oraz do 
sprzyjania przepływom odpadów 
przeznaczonych do recyklingu w oparciu o 
zieloną listę z rozporządzenia (WE) nr 
1418/2007 dotyczącego wywozu 
niektórych odpadów w celu poddania ich 
odzyskowi;

Or. fr

Poprawka 43
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby 
zapewnić bardziej swobodny przepływ 
odpadów przeznaczonych do recyklingu 
między państwami członkowskimi;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne;

Or. it

Poprawka 44
Bas Eickhout, Satu Hassi
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych i 
powtórnego użycia oraz do wzmagania 
popytu na powtórne użycie i materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu i 
powtórnego użycia (z wyłączeniem 
spalania i składowania) między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 45
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu poprzez szybsze 
opracowanie, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz produktu ubocznego, a 
także opracowanie bodźców 
ekonomicznych; z tego względu wzywa do 
utworzenia tzw. „strefy Schengen” dla 
odpadów, tak aby zapewnić bardziej 
swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;
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Or. en

Poprawka 46
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby 
zapewnić bardziej swobodny przepływ 
odpadów przeznaczonych do recyklingu 
między państwami członkowskimi;

2. nalega na Komisję i państwa 
członkowskie, aby stymulowały powtórne 
użycie produktów i wykorzystywanie
surowców wtórnych oraz do wzmagania 
popytu na powtórne użycie produktów i 
stosowanie surowców wtórnych 
pochodzących z recyklingu dzięki 
opracowaniu kryteriów końca fazy odpadu 
oraz bodźców ekonomicznych, takich jak 
obniżone stawki VAT na surowce wtórne;

Or. en

Poprawka 47
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zlikwidowania przeszkód 
utrudniających funkcjonowanie rynku 
surowców wtórnych oraz do zwiększania
popytu na materiały pochodzące z 
recyklingu dzięki opracowaniu kolejnych
kryteriów końca fazy odpadu oraz 
bodźców ekonomicznych; z tego względu 
wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
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Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

Or. de

Poprawka 48
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do zwiększania popytu i podaży na 
materiały i produkty uboczne pochodzące 
z recyklingu dzięki opracowaniu kryteriów 
końca fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych; z tego względu wzywa do 
utworzenia tzw. „strefy Schengen” dla 
odpadów, tak aby zapewnić bardziej 
swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

Or. de

Poprawka 49
Holger Krahmer, Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
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fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu domaga się właściwego 
funkcjonowania ryku wewnętrznego
odpadów, tak aby zapewnić bardziej 
swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 50
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi, a także by 
doprowadzić do intensywniejszej 
współpracy regionalnej w zakresie metod i 
procesów gospodarowania odpadami;

Or. en

Poprawka 51
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby 
zapewnić bardziej swobodny przepływ 
odpadów przeznaczonych do recyklingu 
między państwami członkowskimi;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do intensywniejszej 
współpracy pomiędzy organami oceny 
zgodności w państwach członkowskich, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiającym wymagania w zakresie 
akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się 
do warunków wprowadzania produktów 
do obrotu, mającej na celu stworzenie 
jednolitych minimalnych wymogów 
akredytacji, a także skuteczniejszego 
wprowadzania nadzoru w drodze 
współpracy w ramach sieci IMPEL;

Or. ro

Poprawka 52
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby 

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu zgodnie z dyrektywą ramową 
w sprawie odpadów (2008/98/WE) oraz 
bodźców ekonomicznych, takich jak 
obniżone stawki VAT na surowce wtórne;
dlatego też domaga się właściwego 
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zapewnić bardziej swobodny przepływ 
odpadów przeznaczonych do recyklingu
między państwami członkowskimi;

funkcjonowania rynku wewnętrznego 
recyklingu oraz lepszego funkcjonowania 
zasad przemieszczania odpadów 
wymienionych w tzw. zielonym 
załączniku; w ramach pierwszego kroku w 
tym kierunku Komisja powinna zapewnić 
swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu, które 
zostały oddzielone od odpadów 
resztkowych, między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 53
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego 
względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do pobudzania rynku surowców wtórnych 
oraz do wzmagania popytu na materiały 
pochodzące z recyklingu dzięki 
opracowaniu, do 2013 r., kryteriów końca 
fazy odpadu oraz bodźców 
ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na odpady; z tego względu 
wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić 
bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między 
państwami członkowskimi;

Or. sv

Poprawka 54
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marisa Matias, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2 a. nalega, by Komisja Europejska 
zbadała rozwój modelu hierarchicznego 
gwarantującego najwyższą wartość 
dodaną wykorzystania zasobów bez 
narażania środowiska, zgodnie ze 
sprawozdaniem w sprawie skutecznej 
strategii europejskiej w zakresie surowców 
(2011/2056(INI)); apeluje do Komisji 
Europejskiej o sporządzenie mapy 
konkurencji w zakresie tych samych 
surowców oraz o zajęcie się kwestią 
zbędnej konsumpcji zasobów;

Or. en

Poprawka 55
Holger Krahmer, Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 a. wzywa Komisję do jasnego 
stwierdzenia, że zadania zbiórki i 
oczyszczania przeznaczonych do 
recyklingu odpadów oddzielnie zebranych 
z gospodarstw domowych nie powinno się 
powierzać wyłącznie przedsiębiorstwom 
publicznym;

Or. en

Poprawka 56
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2 a. wzywa Komisję do wyjaśnienia, że 
zbiórki i oczyszczania oddzielnie 
zebranych i przeznaczonych do 
odzyskania odpadów z gospodarstw 
domowych nie można postrzegać jako 
usług świadczonych w interesie ogólnym, 
które można powierzać jedynie 
przedsiębiorstwom publicznym;

Or. en

Poprawka 57
Judith A. Merkies, Satu Hassi, Bas Eickhout, Nessa Childers, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 b. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania skutków opodatkowania 
zasobów i surowców pierwotnych, a w 
szczególności do zbadania wszelkich 
skutków ubocznych, takich jak 
zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się 
od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów 
trzecich, oraz do przedstawienia w tym 
celu nowych instrumentów UE zgodnie z 
priorytetem dotyczącym racjonalnego 
gospodarowania zasobami; 
opodatkowanie zasobów musi służyć 
celowi wspierania powtórnego użycia oraz 
recyklingu, nie zaś wydobywaniu 
surowców pierwotnych i pomogłoby 
przenieść ciężar opodatkowania z pracy 
na zasoby;

Or. en
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Poprawka 58
Judith A. Merkies, Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen,
Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 c. powtarza, że potrzebny jest 
skrupulatniejszy nadzór wdrażania 
prawodawstwa dotyczącego odpadów;

Or. en

Poprawka 59
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje, by Komisja promowała badania 
oraz innowacje technologiczne celem 
przyspieszenia procesu przejścia na zieloną 
gospodarkę; podkreśla, że tzw. Unia 
innowacji jest jedną z sił napędowych 
Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów;

3. apeluje, by Komisja promowała badania 
oraz innowacje technologiczne celem 
przyspieszenia procesu przejścia na zieloną 
gospodarkę; podkreśla, że tzw. Unia 
innowacji jest jedną z sił napędowych 
Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów; w związku z tym wzywa 
Komisję do stworzenia internetowej bazy 
danych dotyczącej sprawdzonych wzorców 
postępowania w dziedzinie oszczędnego 
gospodarowania zasobami, która będzie 
bez problemu dostępna dla wszystkich 
obywateli i przedsiębiorstw, a także 
umożliwi rozpowszechnianie propozycji 
rozwiązań i nowych koncepcji oraz 
wprowadzenie ich w życie;

Or. de

Poprawka 60
Andres Perello Rodriguez
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje, by Komisja promowała badania 
oraz innowacje technologiczne celem 
przyspieszenia procesu przejścia na zieloną 
gospodarkę; podkreśla, że tzw. Unia 
innowacji jest jedną z sił napędowych 
Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów;

3. wyraża zaniepokojenie z powodu cięć 
budżetowych, które pod pretekstem 
kryzysu wiele państw członkowskich 
stosuje do polityki badań, rozwoju 
i innowacji, oraz apeluje, by Komisja i 
państwa członkowskie promowały badania 
oraz innowacje technologiczne celem 
przyspieszenia procesu przejścia na zieloną 
gospodarkę; podkreśla, że tzw. Unia 
innowacji jest jedną z sił napędowych 
Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów;

Or. es

Poprawka 61
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje, by Komisja promowała badania 
oraz innowacje technologiczne celem 
przyspieszenia procesu przejścia na 
zieloną gospodarkę; podkreśla, że tzw. 
Unia innowacji jest jedną z sił napędowych 
Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów;

3. apeluje, by Komisja promowała wszelkie 
działania wewnętrzne i działania na 
szczeblu międzynarodowym, w tym
badania oraz innowacje technologiczne, 
aby przywrócić konkurencyjność UE na 
rynku światowym; podkreśla, że tzw. Unia 
innowacji jest jedną z sił napędowych 
Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów;

Or. it

Poprawka 62
Bas Eickhout, Satu Hassi, Reinhard Bütikofer
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje, by Komisja promowała badania 
oraz innowacje technologiczne celem
przyspieszenia procesu przejścia na zieloną
gospodarkę; podkreśla, że tzw. Unia 
innowacji jest jedną z sił napędowych 
Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów;

3. apeluje, by Komisja wspierała i 
promowała innowacje oraz trwałe modele 
biznesu, takie jak leasing, w tym rozwój 
sektorowych strategii przemysłowych 
niezbędnych w celu wsparcia procesu 
przejścia na gospodarkę zasobooszczędną;
podkreśla, że tzw. Unia innowacji oraz 
europejskie partnerstwo na rzecz 
innowacji w zakresie surowców to 
przykłady sił napędowych 
zasobooszczędnej Europy;

Or. en

Poprawka 63
Holger Krahmer, Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje, by Komisja promowała badania 
oraz innowacje technologiczne celem 
przyspieszenia procesu przejścia na zieloną
gospodarkę; podkreśla, że tzw. Unia 
innowacji jest jedną z sił napędowych 
Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów;

3. apeluje, by Komisja promowała w 
szczególności podstawowe badania oraz 
innowacje technologiczne celem 
przyspieszenia procesu przejścia na 
gospodarkę zasobooszczędną; podkreśla, 
że tzw. Unia innowacji jest jedną z sił 
napędowych Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów;

Or. en

Poprawka 64
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje, by Komisja promowała badania 
oraz innowacje technologiczne celem 
przyspieszenia procesu przejścia na zieloną
gospodarkę; podkreśla, że tzw. Unia 
innowacji jest jedną z sił napędowych
Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów;

3. apeluje, by Komisja stymulowała 
przełomowy sposób myślenia, aby 
doprowadzić do przełomu w innowacjach 
technologicznych celem przyspieszenia 
procesu przejścia na zrównoważoną
gospodarkę; podkreśla, że tzw. Unia 
innowacji, a w szczególności program 
ramowy „Horyzont 2020” oraz 
europejskie partnerstwo innowacyjne w 
dziedzinie surowców są siłami 
napędowymi Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów;

Or. en

Poprawka 65
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje, by Komisja promowała badania 
oraz innowacje technologiczne celem 
przyspieszenia procesu przejścia na zieloną 
gospodarkę; podkreśla, że tzw. Unia 
innowacji jest jedną z sił napędowych 
Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów;

3. apeluje, by Komisja promowała badania 
oraz innowacje technologiczne celem 
przyspieszenia procesu przejścia na zieloną 
gospodarkę; podkreśla, że tzw. Unia 
innowacji, a zwłaszcza europejskie 
partnerstwo innowacji w dziedzinie 
surowców, jest jedną z sił napędowych 
Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów;

Or. de

Poprawka 66
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r.
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by jak najszybciej –
ujawniając podstawę decyzji – opracowały 
jasne, solidne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
ale także gospodarkę globalną 
i ewentualne wahania koniunktury, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

Or. de

Poprawka 67
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. 
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. 
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmiany klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników, a także by rozważyły 
możliwość dokonania przeglądu 
rozporządzenia w sprawie statystyk 
odpadów, by dysponować solidną i 
wiarygodną podstawą umożliwiającą 
sprzyjanie recyklingowi;

Or. fr

Poprawka 68
Bas Eickhout, Satu Hassi
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. 
opracowały jasne i wymierne wskaźniki
działalności gospodarczej, uwzględniające
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. 
uzgodniły stosowanie jasnych i 
wymiernych wskaźników działalności 
gospodarczej tj. śladu gruntowego, 
wodnego, materiałowego i węglowego, 
uwzględniających zmianę klimatu, 
różnorodność biologiczną oraz efektywne 
gospodarowanie zasobami oraz domaga 
się, by Komisja wyszła z konkretnymi 
inicjatywami ustawodawczymi 
koniecznymi, aby zrealizować wiążące cele 
ograniczania emisji określone dla 
poszczególnych krajów, które to inicjatywy 
byłyby wspierane za pomocą funduszy i 
mechanizmów finansowych do 2013 r.;

Or. en

Poprawka 69
Holger Krahmer, Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. 
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. w 
porozumieniu z najważniejszymi 
zainteresowanymi stronami opracowały 
jasne i wymierne wskaźniki działalności 
gospodarczej, uwzględniające zmianę 
klimatu, różnorodność biologiczną oraz 
efektywne gospodarowanie zasobami, i 
rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

Or. en
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Poprawka 70
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r.
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2013 r.
przedstawiły konkretne inicjatywy 
ustawodawcze niezbędne, by realizować 
wiążące cele ograniczania 
wykorzystywania zasobów, finansowane 
przy użyciu funduszy i mechanizmów 
finansowych;

Or. en

Poprawka 71
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r.
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by jak najszybciej
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

Or. de

Poprawka 72
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. 
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2013 r. 
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

Or. pl

Poprawka 73
Corinne Lepage

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. 
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. 
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmiany klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników, a także by ujednoliciły 
metody obliczeń i badań statystycznych 
dotyczących odpadów w celu sprzyjania 
recyklingowi;

Or. fr

Poprawka 74
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. 
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. 
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników, a także rozważyły dokonanie 
rewizji rozporządzenia w sprawie 
statystyki odpadów w celu uzyskania 
solidnej podstawy wspierania recyklingu;

Or. en

Poprawka 75
Nick Griffin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. 
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by do końca 2012 r. 
opracowały jasne i wymierne wskaźniki 
działalności gospodarczej, uwzględniające 
zmianę klimatu, kurczenie się zasobów 
ropy naftowej, różnorodność biologiczną 
oraz efektywne gospodarowanie zasobami, 
i rozpoczęły wykorzystywanie tych 
wskaźników;

Or. en

Poprawka 76
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca uwagę na propozycję Komitetu 
Regionów dotyczącą możliwości przyjęcia 
„koszyka” czterech wskaźników 
wykorzystania zasobów: śladu 
gruntowego, korzystania z surowców 
(różnorodności biologicznej, zasobów
biologicznych i surowców mineralnych), 
śladu wodnego i śladu emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. es

Poprawka 77
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zawartości surowców wtórnych, trwałości i 
możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

5. wzywa Komisję, by po przeprowadzeniu 
szczegółowych ocen skutków rozszerzyła 
zakres stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zawartości surowców wtórnych, trwałości, 
zdolności do recyklingu i możliwości 
ponownego wykorzystania, celem poprawy 
ich wpływu na środowisko oraz 
promowania rynków recyklingu; zwraca 
w związku z tym uwagę na fakt, że 
w ramach ocen skutków należy zbadać 
w szczególności wpływ na 
konkurencyjność oraz dopilnować, by nie 
powielać przepisów z innych uregulowań;

Or. de
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Poprawka 78
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zawartości surowców wtórnych, trwałości 
i możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

5. wzywa Komisję, by w przypadku gdyby 
zamierzała zaproponować rozszerzenie 
zakresu stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią, przeprowadziła wcześniej 
wnikliwą ocenę jego wpływu na koszty 
produkcji i koszty ponoszone przez 
użytkowników końcowych;

Or. it

Poprawka 79
Bas Eickhout, Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zawartości surowców wtórnych, trwałości i 
możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zdatności do recyklingu i zawartości 
surowców wtórnych, trwałości, 
przydatności do naprawy i możliwości 
ponownego wykorzystania, celem poprawy 
ich wpływu na środowisko oraz

Or. en
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Poprawka 80
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zawartości surowców wtórnych, trwałości i 
możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu oraz by przedstawiła 
dodatkowe wymogi projektowania 
ekologicznego dotyczące wydajności 
produktów, w tym zawartości surowców 
wtórnych, trwałości i możliwości 
ponownego wykorzystania, celem poprawy 
ich wpływu na środowisko oraz 
promowania rynków recyklingu;

Or. en

Poprawka 81
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zawartości surowców wtórnych, trwałości i 
możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zdatności do recyklingu i zawartości 
surowców wtórnych, trwałości i 
możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

Or. en
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Poprawka 82
Holger Krahmer, Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zawartości surowców wtórnych, trwałości 
i możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

5. wzywa Komisję, by nie rozszerzała 
zakresu stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią ani nie przedstawiała 
dodatkowych wymogów projektowania 
ekologicznego dotyczących wydajności 
produktów;

Or. en

Poprawka 83
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zawartości surowców wtórnych, trwałości i 
możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zdatności do recyklingu, recyklingu pod 
koniec okresu przydatności do zużycia, 
trwałości i możliwości ponownego 
wykorzystania, celem poprawy ich wpływu 
na środowisko oraz promowania rynków 
recyklingu;

Or. en
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Poprawka 84
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zawartości surowców wtórnych, trwałości 
i możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

5. wzywa Komisję, by przed ewentualnym 
rozszerzeniem zakresu stosowania 
dyrektywy w sprawie ekoprojektu na 
produkty niezwiązane z energią dokonała 
kompleksowej oceny wdrożenia 
obowiązującej dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu pod kątem wpływu na 
środowisko, gospodarkę i funkcjonowanie 
rynków;

Or. de

Poprawka 85
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zawartości surowców wtórnych, trwałości i 
możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

5. wzywa Komisję, by przedstawiła 
dodatkowe wymogi projektowania 
ekologicznego dotyczące wydajności 
produktów, w tym zawartości surowców 
wtórnych, zdolności do recyklingu, 
trwałości i możliwości ponownego 
wykorzystania, celem poprawy ich wpływu 
na środowisko oraz promowania rynków 
recyklingu;

Or. de

Poprawka 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zawartości surowców wtórnych, trwałości i 
możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

5. wzywa Komisję, by wzięła pod uwagę 
środki w zakresie projektowania 
produktów dotyczące wydajności 
produktów, w tym zawartości surowców 
wtórnych, trwałości, możliwości 
ponownego wykorzystania i zdatności do 
recyklingu, celem poprawy ich wpływu na 
środowisko oraz promowania rynków 
recyklingu.

Or. en

Poprawka 87
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące wydajności produktów, w tym 
zawartości surowców wtórnych, trwałości i 
możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu na produkty niezwiązane z 
energią oraz by przedstawiła dodatkowe 
wymogi projektowania ekologicznego 
dotyczące ogólnego efektywnego 
gospodarowania zasobami i wydajności 
produktów, w tym zawartości surowców 
wtórnych, trwałości, zawartości węgla i 
możliwości ponownego wykorzystania, 
celem poprawy ich wpływu na środowisko 
oraz promowania rynków recyklingu;

Or. en

Poprawka 88
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa do rozszerzenia systemów 
informacji środowiskowych na tradycyjne 
masowe wyroby konsumpcyjne; popiera 
krajowe eksperymenty dotyczące 
oznakowania ekologicznego i zachęca 
Komisję do opracowania ujednoliconej 
europejskiej metody wyliczania śladu 
ekologicznego produktów, by dostarczać 
konsumentom pełniejsze informacje o 
wyrobach nieobjętych takimi istniejącymi 
systemami jak oznakowanie ekologiczne, 
etykieta informująca o wydajności 
energetycznej czy oznakowanie produktów 
rolnictwa ekologicznego;

Or. fr

Poprawka 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zdania, że zrównoważone 
wykorzystanie surowców nie tylko wspiera 
wzrost gospodarczy, ale także pomaga 
chronić środowisko naturalne, zatem 
powinno zostać ono w możliwie jak 
największym zakresie włączone do innych 
dziedzin polityki UE;

Or. lt

Poprawka 90
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Satu Hassi, Bas Eickhout, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Kriton Arsenis
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5 a. podkreśla, że efektywne 
gospodarowanie zasobami jest kwestią 
przekrojową; wzywa Komisję do włączenia 
jej do innych strategii politycznych, 
zwłaszcza do ogólnych strategii 
gospodarczych dotyczących zarządzania, 
takich jak strategia „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 91
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
Plan działań na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz zawartą w nim wizję roku 
2050, a także główne etapy Planu; wzywa 
Komisję, by w najbliższym czasie 
przedstawiła wszelkie inicjatywy 
(ustawodawcze lub inne) niezbędne, by 
osiągnąć wyznaczone cele oraz 
dopilnować, że wszystkie strategie UE 
będą z nimi zgodne;

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
Plan działań na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz zawartą w nim wizję roku 
2050, a także główne etapy planu; wzywa 
Komisję, by w najbliższym czasie 
przedstawiła wszelkie inicjatywy 
(ustawodawcze lub inne) niezbędne, by 
osiągnąć wyznaczone cele tymczasowe
oraz dopilnować, by wszystkie strategie 
UE były z nimi spójne;

Or. de

Poprawka 92
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
Plan działań na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz zawartą w nim wizję roku 
2050, a także główne etapy Planu; wzywa 
Komisję, by w najbliższym czasie 
przedstawiła wszelkie inicjatywy 
(ustawodawcze lub inne) niezbędne, by 
osiągnąć wyznaczone cele oraz 
dopilnować, że wszystkie strategie UE 
będą z nimi zgodne;

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
Plan działań na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz zawartą w nim wizję roku 
2050, a także główne etapy Planu; wzywa 
Komisję, by w najbliższym czasie 
przedstawiła wszelkie inicjatywy 
(ustawodawcze lub inne) niezbędne, by 
osiągnąć wyznaczone cele oraz 
dopilnować, że wszystkie strategie UE 
będą z nimi zgodne; zaleca Komisji 
zadbanie o stabilne ramy prawne, tak aby 
nie zagrażać inwestycjom 
długoterminowym, oraz zaproponowanie 
uchylenia przepisów prawnych, które 
okazują się nieskuteczne, zbędne lub 
stanowiące przeszkodę dla ożywienia i 
wzrostu gospodarczego;

Or. it

Poprawka 93
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
Plan działań na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz zawartą w nim wizję roku 
2050, a także główne etapy Planu; wzywa 
Komisję, by w najbliższym czasie 
przedstawiła wszelkie inicjatywy 
(ustawodawcze lub inne) niezbędne, by 
osiągnąć wyznaczone cele oraz 
dopilnować, że wszystkie strategie UE 
będą z nimi zgodne;

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
Plan działań na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz zawartą w nim wizję roku 
2050, a także główne etapy Planu; wzywa 
Komisję, by w najbliższym czasie 
przedstawiła wszelkie niezbędne 
inicjatywy, by osiągnąć wyznaczone cele 
oraz dopilnować, że wszystkie strategie UE 
będą z nimi zgodne;

Or. en
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Poprawka 94
Holger Krahmer, Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
Plan działań na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz zawartą w nim wizję roku 
2050, a także główne etapy Planu; wzywa 
Komisję, by w najbliższym czasie 
przedstawiła wszelkie inicjatywy 
(ustawodawcze lub inne) niezbędne, by 
osiągnąć wyznaczone cele oraz 
dopilnować, że wszystkie strategie UE 
będą z nimi zgodne;

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
Plan działań na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz zawartą w nim wizję roku 
2050, a także główne etapy Planu; wzywa 
Komisję do dopilnowania, by państwa 
członkowskie przede wszystkim w pełni 
wdrożyły obowiązujące prawodawstwo, 
np. dotyczące odpadów i gospodarki 
odpadami przed przedstawieniem
inicjatyw (ustawodawczych lub innych) 
niezbędnych, by osiągnąć wyznaczone cele 
oraz dopilnować, że wszystkie strategie UE 
będą z nimi zgodne;

Or. en

Poprawka 95
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Jo 
Leinen, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
Plan działań na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz zawartą w nim wizję roku 
2050, a także główne etapy Planu; wzywa 
Komisję, by w najbliższym czasie 
przedstawiła wszelkie inicjatywy 
(ustawodawcze lub inne) niezbędne, by 
osiągnąć wyznaczone cele oraz 
dopilnować, że wszystkie strategie UE 

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
Plan działań na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz zawartą w nim wizję roku 
2050, a także główne etapy Planu; wzywa 
Komisję, by w najbliższym czasie 
przedstawiła wszelkie inicjatywy
(ustawodawcze lub inne) niezbędne, by 
osiągnąć wyznaczone cele oraz 
dopilnować, że wszystkie strategie UE 
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będą z nimi zgodne; będą z nimi zgodne; przypomina, że 
oddzielenie wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania zasobów ma podstawowe 
znaczenie dla poprawy konkurencyjności 
Europy oraz dla ograniczenia jej 
uzależnienia od zasobów;

Or. en

Poprawka 96
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
Plan działań na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz zawartą w nim wizję roku 
2050, a także główne etapy Planu; wzywa 
Komisję, by w najbliższym czasie 
przedstawiła wszelkie inicjatywy 
(ustawodawcze lub inne) niezbędne, by 
osiągnąć wyznaczone cele oraz 
dopilnować, że wszystkie strategie UE 
będą z nimi zgodne;

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
Plan działań na rzecz zasobooszczędnej 
Europy oraz zawartą w nim wizję roku 
2050, a także główne etapy Planu; wzywa 
Komisję, by w najbliższym czasie 
przedstawiła wszelkie inicjatywy 
(ustawodawcze lub inne) niezbędne, by 
osiągnąć wyznaczone cele oraz 
dopilnować, że wszystkie strategie UE 
będą z nimi zgodne, a także z ogólną wizją 
UE stworzenia do 2050 r. niskowęglowej 
gospodarki poprzez – między innymi –
ograniczenie poziomu emisji gazów 
cieplarnianych o 80-95% w porównaniu 
do poziomów z 1990 r.;

Or. en

Poprawka 97
Bas Eickhout, Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6 a. podkreśla, że oddzielenie wzrostu 
gospodarczego od wykorzystania zasobów 
ma podstawowe znaczenie dla poprawy 
konkurencyjności Europy oraz dla 
ograniczenia jej uzależnienia od zasobów;

Or. en

Poprawka 98
Bas Eickhout, Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6 b. wzywa Komisję, by do końca 2012 r. 
wysunęła propozycję nowych ram polityki 
na rzecz zrównoważonej konsumpcji i 
produkcji opracowując proces 
identyfikacji priorytetowych produktów 
lub usług, które w największym stopniu 
przyczyniają się do tego, aby kluczowe 
światowe dziedziny konsumpcji 
obejmujące wodę, grunty, surowce i 
węgiel były spójne ze wskaźnikami 
konsumpcji określonymi w planie 
działania dotyczącym racjonalnego 
wykorzystywania zasobów, któremu 
towarzyszą wnioski ustawodawcze 
dotyczące priorytetowych produktów i 
usług oraz odpowiednie narzędzia, w tym 
mechanizmy, które mogą poprawić 
racjonalne wykorzystanie zasobów w 
łańcuchu dostaw, a także możliwość 
określenia minimalnych wymogów lub 
kryteriów referencyjnych największej 
wydajności za pomocą środków 
wykonawczych;

Or. en



AM\895357PL.doc 53/74 PE485.854v01-00

PL

Poprawka 99
Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz przedsiębiorstwa, by w swoich 
strategiach gospodarczych opierały się na 
zdecydowanie ulepszonej efektywności 
gospodarowania zasobami, prowadzącej do 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od 
zużycia zasobów; uważa też, że należy 
skoncentrować się zarówno na sprawnym, 
jak i wydajnym korzystaniu z zasobów;

7. uznaje, że żadne działania zmierzające 
do osiągnięcia efektywnego 
gospodarowania zasobami nie mogą być 
ograniczone wyłącznie do sektora 
publicznego i dlatego wzywa Komisję, 
państwa członkowskie oraz 
przedsiębiorstwa, by w swoich strategiach 
gospodarczych opierały się na 
zdecydowanie wyższej efektywności 
gospodarowania zasobami, prowadzącej do 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od 
zużycia zasobów; uważa też, że należy 
skoncentrować się zarówno na sprawnym, 
jak i wydajnym korzystaniu z zasobów;

Or. es

Poprawka 100
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz przedsiębiorstwa, by w swoich 
strategiach gospodarczych opierały się na 
zdecydowanie ulepszonej efektywności 
gospodarowania zasobami, prowadzącej do 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od 
zużycia zasobów; uważa też, że należy 
skoncentrować się zarówno na sprawnym, 
jak i wydajnym korzystaniu z zasobów;

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz przedsiębiorstwa, by w swoich 
strategiach gospodarczych opierały się na 
zdecydowanie ulepszonej efektywności 
gospodarowania zasobami, prowadzącej do 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od 
zużycia i wyczerpania zasobów; uważa też, 
że należy skoncentrować się zarówno na 
sprawnym, jak i wydajnym korzystaniu 
z zasobów;

Or. en
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Poprawka 101
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz przedsiębiorstwa, by w swoich 
strategiach gospodarczych opierały się na 
zdecydowanie ulepszonej efektywności 
gospodarowania zasobami, prowadzącej do 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od 
zużycia zasobów; uważa też, że należy 
skoncentrować się zarówno na sprawnym, 
jak i wydajnym korzystaniu z zasobów;

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz przedsiębiorstwa, by w swoich 
strategiach gospodarczych opierały się na 
zdecydowanie ulepszonej efektywności 
gospodarowania zasobami, prowadzącej do 
bezwzględnego oddzielenia wzrostu 
gospodarczego od zużycia zasobów; uważa 
też, że należy skoncentrować się zarówno 
na sprawnym, jak i wydajnym korzystaniu 
z zasobów, zwłaszcza surowców1;

__________________
1 Surowce to szczególna kategoria 
zasobów: obejmują one wszelkie formy 
przyjmowane przez niektóre zasoby 
naturalne od wydobycia po usunięcie 
(biomasa, minerały kopalne, minerały 
metaliczne, kopalne źródła energii).
Surowce obejmują zatem wszystko, co 
wydobyto lub pozyskano z zasobów 
naturalnych, zarówno organicznych, jak i 
nieorganicznych, w dowolnym momencie 
cyklu życia.

Or. fr

Poprawka 102
Bas Eickhout, Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz przedsiębiorstwa, by w swoich 

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz przedsiębiorstwa, by w swoich 
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strategiach gospodarczych opierały się na 
zdecydowanie ulepszonej efektywności 
gospodarowania zasobami, prowadzącej do 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od 
zużycia zasobów; uważa też, że należy 
skoncentrować się zarówno na sprawnym, 
jak i wydajnym korzystaniu z zasobów;

strategiach gospodarczych opierały się na 
zdecydowanie ulepszonej efektywności 
gospodarowania zasobami i ich 
produktywności, prowadzącej do 
całkowitego oddzielenia wzrostu 
gospodarczego od zużycia zasobów;

Or. en

Poprawka 103
Georgios Koumoutsakos

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz przedsiębiorstwa, by w swoich 
strategiach gospodarczych opierały się na 
zdecydowanie ulepszonej efektywności 
gospodarowania zasobami, prowadzącej do 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od 
zużycia zasobów; uważa też, że należy 
skoncentrować się zarówno na sprawnym, 
jak i wydajnym korzystaniu z zasobów;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do aktywnego wspierania inwestycji w 
badania i innowacyjność sprzyjające 
rozwojowi; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz przedsiębiorstwa, by w 
swoich strategiach gospodarczych opierały 
się na zdecydowanie ulepszonej 
efektywności gospodarowania zasobami, 
prowadzącej do oddzielenia wzrostu 
gospodarczego od zużycia zasobów; uważa 
też, że należy skoncentrować się zarówno 
na sprawnym, jak i wydajnym korzystaniu 
z zasobów;

Or. el

Poprawka 104
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Jo 
Leinen, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7 a. wzywa Komisję, by do końca 2012 r. 
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zidentyfikowała priorytetowe produkty lub 
usługi, które w największym stopniu 
przyczyniają się do tego, by kluczowe 
światowe dziedziny konsumpcji, takie jak 
woda, grunty, surowce i węgiel, były 
spójne ze wskaźnikami konsumpcji 
określonymi w planie działania 
dotyczącym racjonalnego wykorzystania 
zasobów;

Or. en

Poprawka 105
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla pilną konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań celem wsparcia 
innowacji i inwestycji w najnowszych 
technikach i modelach biznesowych oraz 
celem stworzenia bodźców, które 
przyniosą długofalowe korzyści dla 
gospodarki; podkreśla ważną rolę, jaką 
pełni sektor prywatny w zapewnianiu 
ekologicznego wzrostu gospodarczego;

8. podkreśla pilną konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań celem wsparcia 
innowacji i inwestycji w najnowszych 
technikach i modelach biznesowych oraz 
celem stworzenia bodźców, które 
przyniosą długofalowe korzyści dla 
gospodarki; podkreśla ważną rolę, jaką 
pełni sektor prywatny w zapewnianiu 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, 
wskazując przy tym jednak na specyficzną 
sytuację małych i średnich 
przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 106
Bas Eickhout, Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla pilną konieczność podjęcia 8. podkreśla pilną konieczność podjęcia 



AM\895357PL.doc 57/74 PE485.854v01-00

PL

natychmiastowych działań celem wsparcia 
innowacji i inwestycji w najnowszych 
technikach i modelach biznesowych oraz 
celem stworzenia bodźców, które 
przyniosą długofalowe korzyści dla 
gospodarki; podkreśla ważną rolę, jaką 
pełni sektor prywatny w zapewnianiu 
ekologicznego wzrostu gospodarczego;

natychmiastowych działań celem wsparcia 
innowacji i inwestycji w najnowsze 
techniki i modele biznesowe oraz celem 
stworzenia bodźców, które przyniosą 
zarówno krótko-, jak i długofalowe 
korzyści dla gospodarki; podkreśla ważną 
rolę, jaką pełni sektor prywatny w 
zapewnianiu ekologicznego wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 107
Holger Krahmer, Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla pilną konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań celem wsparcia 
innowacji i inwestycji w najnowszych 
technikach i modelach biznesowych oraz 
celem stworzenia bodźców, które 
przyniosą długofalowe korzyści dla 
gospodarki; podkreśla ważną rolę, jaką 
pełni sektor prywatny w zapewnianiu 
ekologicznego wzrostu gospodarczego;

8. podkreśla pilną konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań celem wsparcia 
innowacji i inwestycji w najnowsze 
techniki i modele biznesowe oraz celem 
stworzenia bodźców, które przyniosą 
długofalowe korzyści dla gospodarki;
podkreśla ważną rolę, jaką pełni sektor 
prywatny, a w szczególności małe i 
średniej wielkości przedsiębiorstwa, w 
zapewnianiu ekologicznego wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 108
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Marisa Matias, 
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla pilną konieczność podjęcia 8. podkreśla pilną konieczność podjęcia 
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natychmiastowych działań celem wsparcia 
innowacji i inwestycji w najnowszych 
technikach i modelach biznesowych oraz 
celem stworzenia bodźców, które 
przyniosą długofalowe korzyści dla 
gospodarki; podkreśla ważną rolę, jaką 
pełni sektor prywatny w zapewnianiu 
ekologicznego wzrostu gospodarczego;

natychmiastowych działań celem wsparcia 
innowacji i inwestycji w najnowsze 
techniki i modele biznesowe, takie jak 
spółka leasingowa, oraz celem stworzenia 
bodźców, które przyniosą zarówno krótko-
, jak i długofalowe korzyści dla 
gospodarki; podkreśla ważną rolę, jaką 
pełni sektor prywatny w zapewnianiu 
ekologicznego wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 109
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla pilną konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań celem wsparcia 
innowacji i inwestycji w najnowszych 
technikach i modelach biznesowych oraz 
celem stworzenia bodźców, które 
przyniosą długofalowe korzyści dla 
gospodarki; podkreśla ważną rolę, jaką 
pełni sektor prywatny w zapewnianiu 
ekologicznego wzrostu gospodarczego;

8. podkreśla pilną konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań celem wsparcia 
innowacji i inwestycji w najnowsze 
techniki i modele biznesowe oraz celem 
stworzenia bodźców, które przyniosą 
długofalowe korzyści dla gospodarki; w 
związku z tym podkreśla znaczenie 
znalezienia sposobów dalszego 
wzmacniania i stymulowania 
europejskiego kapitału wysokiego ryzyka, 
aby wspierały go zarówno instytucje 
sektora publicznego, jak i w rosnącym 
stopniu fundusze prywatne; podkreśla 
ważną rolę, jaką pełni sektor prywatny w 
zapewnianiu ekologicznego wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 110
Judith A. Merkies, Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Jutta Haug, Kriton Arsenis
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8 a. wyraża zaniepokojenie coraz bardziej 
rozpowszechnionym stosowaniem 
nanotechnologii – np. srebra w 
nanocząsteczkach stosowanych do 
zwalczania bakterii – które mogą 
uniemożliwiać ponowne wykorzystanie 
surowców; wzywa do szczegółowego 
przebadania wpływu na środowisko przed 
rozpowszechnieniem stosowania tej 
technologii;

Or. en

Poprawka 111
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8 a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do równego traktowania 
sektora publicznego i prywatnego jeżeli 
chodzi o obciążanie podatkiem VAT usług 
w celu zapewnienia uczciwej konkurencji 
na rynku, dzięki czemu sektor prywatny 
będzie mógł rozwinąć cały swój potencjał 
w zakresie zapewniania ekologicznego 
wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 112
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8 b. podkreśla, że Europa jako 
społeczeństwo recyklingu musi w dużym 
stopniu ponownie wykorzystywać i 
recyklingować produkowane przed siebie 
odpady oraz jak najskuteczniej wytwarzać 
surowce wtórne; zatem ogólnounijną 
zasadę bliskości geograficznej powinno 
się rozciągnąć na wszystkie operacje 
odzysku optymalizując odległość pomiędzy 
źródłem odpadów a instalacją służącą do 
ich odzysku;

Or. en

Poprawka 113
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by w pełni włączyły cele 
związane z efektywnym gospodarowaniem 
zasobami w europejski semestr na rzecz 
koordynacji polityki gospodarczej;

9. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by w pełni włączyły cele 
związane z efektywnym gospodarowaniem 
zasobami w europejski semestr na rzecz 
koordynacji polityki gospodarczej; wzywa 
państwa członkowskie, by potwierdziły tę 
potrzebę w Radzie Europejskiej;

Or. en

Poprawka 114
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9 a. podkreśla, że dzięki przewadze w 
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dziedzinie racjonalnego wykorzystywania 
zasobów wynikającej z pierwszeństwa na 
rynku możliwe jest zdobywanie 
rozwijających się rynków; UE stanowi ok. 
jedną trzecią światowego rynku 
technologii środowiskowych;

Or. en

Poprawka 115
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9 a. zwraca uwagę, że aby możliwe było 
przejście na gospodarkę racjonalnie 
korzystającą z zasobów, ceny rynkowe 
powinny w pełni odzwierciedlać stopień 
niedoboru zasobów, a także koszty 
związane z procesem produkcji; wzywa do 
zastosowania podejścia uwzględniającego 
cykl życia w procesie rachunkowości oraz 
w internalizacji zewnętrznych kosztów 
środowiskowych według zasady 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 116
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia bodźców 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
pomiaru, analizy i ciągłej poprawy 
poziomu efektywnego gospodarowania 

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia bodźców 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
pomiaru, analizy i ciągłej poprawy 
poziomu efektywnego gospodarowania 
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zasobami, jak również do opracowania 
środków służących rozszerzeniu zasady 
odpowiedzialności producenta i 
zlikwidowaniu barier utrudniających 
efektywne korzystanie z zasobów;

zasobami, np. dzięki wspieraniu podejść w 
rodzaju ISO 14001 w przypadku systemów 
zarządzania środowiskowego, jak również 
do opracowania środków służących 
lepszemu stosowaniu zasady 
odpowiedzialności producenta i 
zlikwidowaniu barier utrudniających 
efektywne korzystanie z zasobów;

Or. fr

Poprawka 117
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia bodźców 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
pomiaru, analizy i ciągłej poprawy 
poziomu efektywnego gospodarowania 
zasobami, jak również do opracowania 
środków służących rozszerzeniu zasady 
odpowiedzialności producenta i
zlikwidowaniu barier utrudniających 
efektywne korzystanie z zasobów;

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia bodźców 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
pomiaru, analizy i ciągłej poprawy 
poziomu efektywnego gospodarowania 
zasobami, jak również do opracowania 
środków służących zlikwidowaniu barier 
utrudniających efektywne korzystanie z 
zasobów;

Or. it

Poprawka 118
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa
członkowskie do wprowadzenia bodźców 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
pomiaru, analizy i ciągłej poprawy 

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia bodźców 
stymulujących przedsiębiorstwa i organy 
sektora publicznego do pomiaru i ciągłej 
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poziomu efektywnego gospodarowania 
zasobami, jak również do opracowania 
środków służących rozszerzeniu zasady 
odpowiedzialności producenta i 
zlikwidowaniu barier utrudniających 
efektywne korzystanie z zasobów;

poprawy śladu wodnego, gruntowego, 
materiałowego i węglowego służących 
rozszerzeniu zasady odpowiedzialności 
producenta i zlikwidowaniu barier 
utrudniających efektywne korzystanie z 
zasobów;

Or. en

Poprawka 119
Holger Krahmer, Britta Reimers

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia bodźców 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
pomiaru, analizy i ciągłej poprawy 
poziomu efektywnego gospodarowania 
zasobami, jak również do opracowania
środków służących rozszerzeniu zasady 
odpowiedzialności producenta i 
zlikwidowaniu barier utrudniających 
efektywne korzystanie z zasobów;

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia bodźców 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
pomiaru, analizy i ciągłej poprawy 
poziomu efektywnego gospodarowania 
zasobami, jak również do zachęcania ich 
do niezależnej i stałej poprawy sposobu 
wykorzystywania zasobów i likwidowania
barier utrudniających efektywne 
korzystanie z zasobów;

Or. en

Poprawka 120
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Bas Eickhout, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia bodźców 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
pomiaru, analizy i ciągłej poprawy 
poziomu efektywnego gospodarowania 

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia bodźców 
zachęcających przedsiębiorstwa i organy 
sektora publicznego do pomiaru i ciągłej 
poprawy śladu wodnego, gruntowego, 
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zasobami, jak również do opracowania 
środków służących rozszerzeniu zasady 
odpowiedzialności producenta i 
zlikwidowaniu barier utrudniających 
efektywne korzystanie z zasobów;

materiałowego i węglowego służących 
rozszerzeniu zasady odpowiedzialności 
producenta i zlikwidowaniu barier 
utrudniających efektywne korzystanie z 
zasobów;

Or. en

Poprawka 121
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia bodźców 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
pomiaru, analizy i ciągłej poprawy 
poziomu efektywnego gospodarowania 
zasobami, jak również do opracowania 
środków służących rozszerzeniu zasady 
odpowiedzialności producenta i 
zlikwidowaniu barier utrudniających 
efektywne korzystanie z zasobów;

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia bodźców 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
pomiaru, analizy i ciągłej poprawy 
poziomu efektywnego gospodarowania 
zasobami, jak również do opracowania 
środków służących wykorzystaniu zasady 
odpowiedzialności producenta przy 
jednoczesnym opracowaniu przez Komisję 
Europejską wytycznych UE dotyczących 
programów zbiórki i recyklingu odpadów i 
zlikwidowaniu barier utrudniających 
efektywne korzystanie z zasobów;

Or. en

Poprawka 122
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10 a. podkreśla znaczenie roli, jaką 
odgrywają obywatele i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego w 
transformacji gospodarki; podkreśla 
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potrzebę opracowywania strategii 
uświadamiających oraz strategii mających 
na celu zmianę zachowań konsumentów, 
a także unikania tzw. efektu odbicia;

Or. en

Poprawka 123
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10 a. przypomina, że pilnie potrzebne jest 
zdecydowane ograniczenie wykorzystania 
zasobów w celu uniknięcia potencjalnych 
problemów, takich jak niedobór zasobów i 
ich rosnące ceny;

Or. en

Poprawka 124
Horst Schnellhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10 a. wzywa Komisję, aby przy wyborze 
instrumentów preferowała stosowanie 
zachęt i dobrowolnych rozwiązań ponad 
wprowadzanie regulacji państwowych;

Or. de

Poprawka 125
Rolandas Paksas
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania inwestycji w 
gospodarowanie odpadami i wodą w celu 
spełnienia wymogów prawodawstwa 
środowiskowego i wodnego;

Or. lt

Poprawka 126
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10 a. wzywa Komisję do przeanalizowania 
oraz, w stosownych przypadkach, 
zaproponowania zmian istniejącego 
prawodawstwa dotyczącego zasad 
księgowości oraz zasad rządzących 
agencjami ratingowymi pod względem 
obowiązkowego włączania wskaźników 
racjonalnego wykorzystania zasobów do 
norm rachunkowości, a także włączania 
informacji o wykorzystaniu zasobów i 
ryzyku środowiskowym do parametrów 
ratingowych stosowanych przez agencje 
ratingowe;

Or. en

Poprawka 127
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10 b. podkreśla konieczność 
zagwarantowania trwałego zaopatrzenia 
Europy w surowce niezbędne do 
zaspokojenia potrzeb rozwijającego się 
sektora recyklingu, rozwijającej się 
otwartej gospodarki europejskiej oraz 
tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 128
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. domaga się wprowadzenia ostrzejszych 
wymogów dotyczących „zielonych” 
zamówień publicznych na produkty 
wywierające znaczący wpływ na 
środowisko; wzywa Komisję, by 
sprawdziła, w jakim zakresie „zielone” 
zamówienia publiczne można połączyć 
z projektami finansowanymi przez UE;
wzywa do podjęcia wysiłków w celu 
promowania wspólnych zamówień oraz 
sieci urzędników odpowiedzialnych za 
zamówienia publiczne w ramach wsparcia 
„zielonych” zamówień publicznych do 
końca tego roku;

11. domaga się wprowadzenia ostrzejszych 
wymogów dotyczących „zielonych” 
zamówień publicznych na produkty 
wywierające znaczący wpływ na 
środowisko; wzywa Komisję, by 
sprawdziła, w jakim zakresie „zielone” 
zamówienia publiczne można połączyć 
z projektami finansowanymi przez UE;
wzywa do podjęcia wysiłków w celu 
promowania wspólnych zamówień oraz 
sieci urzędników odpowiedzialnych za 
zamówienia publiczne w ramach wsparcia 
„zielonych” zamówień publicznych do 
końca tego roku, zwracając przy tym 
uwagę, że nie może to prowadzić do 
osłabienia pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstw publicznych;

Or. de

Poprawka 129
Bas Eickhout, Satu Hassi
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. domaga się wprowadzenia ostrzejszych 
wymogów dotyczących „zielonych” 
zamówień publicznych na produkty 
wywierające znaczący wpływ na 
środowisko; wzywa Komisję, by 
sprawdziła, w jakim zakresie „zielone” 
zamówienia publiczne można połączyć 
z projektami finansowanymi przez UE;
wzywa do podjęcia wysiłków w celu 
promowania wspólnych zamówień oraz 
sieci urzędników odpowiedzialnych za 
zamówienia publiczne w ramach wsparcia 
„zielonych” zamówień publicznych do 
końca tego roku;

11. domaga się wprowadzenia ostrzejszych 
wymogów dotyczących „zielonych” 
zamówień publicznych na produkty 
wywierające znaczący wpływ na 
środowisko oraz produkty i usługi, które w 
największym stopniu przyczyniają się do 
konsumpcji kluczowych zasobów 
światowych, tzn. wody, gleby, surowców i 
węgla, o których mowa w planie działania 
dotyczącym racjonalnego 
wykorzystywania zasobów oraz wzywa 
Komisję, by sprawdziła, w jakim zakresie 
„zielone” zamówienia publiczne można 
połączyć z projektami finansowanymi 
przez UE, a także w celu promowania 
wspólnych zamówień oraz sieci 
urzędników odpowiedzialnych za 
zamówienia publiczne w ramach wsparcia 
„zielonych” zamówień publicznych do 
końca tego roku;

Or. en

Poprawka 130
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. domaga się wprowadzenia ostrzejszych 
wymogów dotyczących „zielonych” 
zamówień publicznych na produkty 
wywierające znaczący wpływ na 
środowisko; wzywa Komisję, by 
sprawdziła, w jakim zakresie „zielone” 
zamówienia publiczne można połączyć 
z projektami finansowanymi przez UE;
wzywa do podjęcia wysiłków w celu 

11. domaga się wprowadzenia ostrzejszych 
wymogów dotyczących „zielonych” i 
zrównoważonych zamówień publicznych 
na produkty wywierające znaczący wpływ 
na środowisko; wzywa Komisję, by 
sprawdziła, w jakim zakresie „zielone” 
zamówienia publiczne można połączyć 
z projektami finansowanymi przez UE;
wzywa do podjęcia wysiłków w celu 
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promowania wspólnych zamówień oraz 
sieci urzędników odpowiedzialnych za 
zamówienia publiczne w ramach wsparcia 
„zielonych” zamówień publicznych do 
końca tego roku;

promowania wspólnych zamówień oraz 
sieci urzędników odpowiedzialnych za 
zamówienia publiczne w ramach wsparcia 
„zielonych” zamówień publicznych do 
końca tego roku;

Or. en

Poprawka 131
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. domaga się wprowadzenia ostrzejszych 
wymogów dotyczących „zielonych” 
zamówień publicznych na produkty 
wywierające znaczący wpływ na 
środowisko; wzywa Komisję, by 
sprawdziła, w jakim zakresie „zielone” 
zamówienia publiczne można połączyć 
z projektami finansowanymi przez UE;
wzywa do podjęcia wysiłków w celu 
promowania wspólnych zamówień oraz 
sieci urzędników odpowiedzialnych za 
zamówienia publiczne w ramach wsparcia 
„zielonych” zamówień publicznych do 
końca tego roku;

11. domaga się wprowadzenia ostrzejszych 
wymogów dotyczących „zielonych” 
zamówień publicznych na produkty 
wywierające znaczący wpływ na 
środowisko; wzywa Komisję, by 
sprawdziła, w jakim zakresie „zielone” 
zamówienia publiczne można połączyć 
z projektami finansowanymi przez UE;
wzywa do podjęcia wysiłków w celu 
promowania wspólnych zamówień oraz 
sieci urzędników bez generowania 
dodatkowych kosztów administracyjnych, 
odpowiedzialnych za zamówienia 
publiczne w ramach wsparcia „zielonych” 
zamówień publicznych do końca tego roku;

Or. pl

Poprawka 132
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11 a. podkreśla pilną potrzebę poprawy 
oznakowania energetycznego i 
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środowiskowego w celu stworzenia 
bodźców do opracowywania produktów 
przyjaznych dla środowiska;

Or. en

Poprawka 133
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11 a. jeszcze raz przypomina o wartości 
włączania szczegółów dotyczących 
wykorzystania zasobów do informacji o 
produktach i umieszczania ich na 
oznakowaniach ekologicznych, domaga 
się również, by Komisja włączyła w 
możliwie największym stopniu istniejące 
już oznakowania, dzięki czemu zapewni 
konsumentom wyczerpujące informacje 
na temat – przykładowo – zużycia 
zasobów, energii, odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstw, pochodzenia 
lub źródła produktu, innowacji 
ekologicznych, wykorzystania materiałów 
i zdatności do recyklingu;

Or. en

Poprawka 134
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów, w tym 
realizacji minimalnych celów, poprzez 

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów, w tym 
realizacji minimalnych celów, poprzez 
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krajowe strategie zarządzania oraz strategie 
zapobiegania powstawaniu odpadów;

krajowe strategie zarządzania oraz strategie 
zapobiegania powstawaniu odpadów, 
a także by zidentyfikowały ewentualne 
negatywne skutki z myślą o ich jak 
najszybszym wyeliminowaniu;

Or. de

Poprawka 135
Oreste Rossi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów, w tym 
realizacji minimalnych celów, poprzez 
krajowe strategie zarządzania oraz strategie 
zapobiegania powstawaniu odpadów;

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów poprzez 
krajowe strategie zarządzania oraz strategie 
zapobiegania powstawaniu odpadów;

Or. it

Poprawka 136
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów, w tym 
realizacji minimalnych celów, poprzez 
krajowe strategie zarządzania oraz strategie 
zapobiegania powstawaniu odpadów;

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów, w tym 
realizacji minimalnych celów, poprzez 
krajowe strategie zarządzania oraz strategie 
zapobiegania powstawaniu odpadów;
wzywa Komisję, by zachęcała do 
stosowania praktyk w zakresie 
gospodarowania odpadami, zwłaszcza w 
krajach, gdzie recykling odpadów 
pozostawia wiele do życzenia;
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Or. fi

Poprawka 137
Bas Eickhout, Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka
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12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów, w tym 
realizacji minimalnych celów, poprzez
krajowe strategie zarządzania oraz
strategie zapobiegania powstawaniu 
odpadów;

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów, 
domaga się, by Komisja wykorzystała 
przegląd dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów, który odbędzie się w 2014 r., by 
określić nowe cele w zakresie recyklingu 
na rok 2020 w oparciu o wyniki 
najlepszych regionów UE, domaga się, by 
państwa członkowskie określiły krajowe 
cele zapobiegania powstawaniu odpadów 
oraz do 2015 r. zrezygnowały ze zbiórki 
niesegregowanych odpadów na rzecz ich 
segregacji;

Or. en

Poprawka 138
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów, w tym 
realizacji minimalnych celów, poprzez 
krajowe strategie zarządzania oraz strategie 
zapobiegania powstawaniu odpadów;

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów poprzez 
krajowe strategie zarządzania oraz strategie 
zapobiegania powstawaniu odpadów;

Or. en

Poprawka 139
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów, w tym 
realizacji minimalnych celów, poprzez 
krajowe strategie zarządzania oraz strategie 
zapobiegania powstawaniu odpadów;

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów, w tym 
realizacji minimalnych celów, poprzez 
krajowe strategie zarządzania oraz strategie 
zapobiegania powstawaniu odpadów;
powtarza, że określone już w szeregu 
dyrektyw cele odnoszące się do zbiórki i 
segregowania odpadów należy dalej 
rozszerzać i wykorzystać do osiągnięcia 
jak największego i jak najbardziej 
jakościowego odzysku materiałów na 
poszczególnych etapach recyklingu:
zbiórki, demontażu, wstępnej obróbki i 
recyklingu/rafinacji;

Or. en

Poprawka 140
Georgios Koumoutsakos

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów, w tym 
realizacji minimalnych celów, poprzez 
krajowe strategie zarządzania oraz strategie 
zapobiegania powstawaniu odpadów;

12. wzywa państwa członkowskie, by 
dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów, w tym 
realizacji minimalnych celów, poprzez 
krajowe strategie zarządzania oraz strategie 
zapobiegania powstawaniu odpadów; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych inicjatyw 
mających sprzyjać udostępnianiu 
niewykorzystanych zasobów 
wspólnotowych, zwłaszcza krajom 
zmagającym się z trudnościami 
budżetowymi;

Or. el


