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Poprawka 1
Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Umocowanie 28 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie poświęcone 
analizom i procesowi sprawozdawczości w 
związku z wynikami osiąganymi przez 
Agencję Wykonawczą ds. 
Konkurencyjności i Innowacyjności w 
ramach projektów powielania rynkowego 
w zakresie ekoinnowacji (program 
ramowy na rzecz konkurencyjności i 
innowacji – CIP), opublikowane w maju 
2013 r.;

Or. en

Poprawka 2
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że czyste i zdrowe 
środowisko naturalne jest warunkiem 
koniecznym do utrzymania dobrobytu oraz 
wysokiego poziomu życia w Europie, ale 
również stanowi siłę oraz konkurencyjność 
gospodarki;

A. mając na uwadze, że czyste i zdrowe 
środowisko naturalne jest warunkiem 
koniecznym do utrzymania dobrobytu oraz 
wysokiego poziomu życia w Europie,
podobnie jak siła oraz konkurencyjność 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 3
Gerben-Jan Gerbrandy
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Projekt rezolucji
Motyw A a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wyzwania 
środowiskowe, takie jak zmiana klimatu, 
szczupłość zasobów i zanik różnorodności 
biologicznej, wymagają radykalnych 
przemian w naszej gospodarce, w których 
technologie ekologiczne odgrywają 
kluczową rolę;

Or. en

Poprawka 4
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że skala kryzysu daje 
niepowtarzalną i historyczną szansę na 
transformację gospodarki, wyznaczając 
drogę do prawdziwie zrównoważonego
oraz społecznie sprawiedliwego
długoterminowego rozwoju;

B. mając na uwadze, że skala kryzysu daje 
niepowtarzalną i historyczną szansę na 
transformację gospodarki, wyznaczając 
drogę do zrównoważonego 
długoterminowego rozwoju;

Or. en

Poprawka 5
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że skala kryzysu daje 
niepowtarzalną i historyczną szansę na 
transformację gospodarki, wyznaczając 
drogę do prawdziwie zrównoważonego

B. mając na uwadze, że skala kryzysu daje 
niepowtarzalną i historyczną szansę na
radykalną transformację naszej
gospodarki, wyznaczając drogę do
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oraz społecznie sprawiedliwego
długoterminowego rozwoju;

społecznie sprawiedliwego i prawdziwie 
zrównoważonego rozwoju;

Or. fr

Poprawka 6
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozwój zielonej 
technologii w ostatnich latach udowodnił, 
że inwestowanie w rozwój ekologiczny nie 
jest kosztowne, a daje ogromne
możliwości gospodarcze; mając na 
uwadze, że chociaż prawie każdy sektor 
poniósł duże straty w wyniku recesji, 
pomimo odnotowania spadku wzrostu 
sektor ekologiczny nadal znajduje się w 
fazie wzrostu;

C. mając na uwadze, że rozwój zielonej 
technologii w ostatnich latach udowodnił, 
że inwestowanie w rozwój ekologiczny
oferuje możliwości gospodarcze; mając na 
uwadze, że chociaż prawie każdy sektor 
poniósł duże straty w wyniku recesji, 
pomimo odnotowania spadku wzrostu 
sektor ekologiczny nadal znajduje się w 
fazie wzrostu;

Or. fr

Poprawka 7
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozwój zielonej 
technologii w ostatnich latach udowodnił, 
że inwestowanie w rozwój ekologiczny nie
jest kosztowne, a daje ogromne
możliwości gospodarcze; mając na 
uwadze, że chociaż prawie każdy sektor 
poniósł duże straty w wyniku recesji, 
pomimo odnotowania spadku wzrostu 
sektor ekologiczny nadal znajduje się w 
fazie wzrostu;

C. mając na uwadze, że rozwój zielonej 
technologii w ostatnich latach udowodnił, 
że inwestowanie w rozwój ekologiczny nie
wiąże się jedynie z generowaniem 
kosztów, ale może być źródłem ogromnych
możliwości gospodarczych; mając na 
uwadze, że chociaż prawie każdy sektor 
poniósł duże straty w wyniku recesji, 
pomimo odnotowania spadku wzrostu 
sektor ekologiczny nadal znajduje się w 
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fazie wzrostu;

Or. en

Poprawka 8
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że konieczna jest
zmiana obecnej gospodarki, która wymaga 
angażowania znacznych zasobów na 
gospodarkę zasobooszczędną, poprzez 
przekształcenie istniejącego przemysłu w 
przemysł ekologiczny o wysokiej wartości 
dodanej, który zapewnia miejsca pracy, 
jednocześnie chroniąc środowisko 
naturalne;

D. mając na uwadze, że konieczne jest
sprawienie, by nasza obecna gospodarka 
przeobraziła się w gospodarkę w większym 
stopniu zasobooszczędną, która tworzy
miejsca pracy, chroniąc jednocześnie 
środowisko naturalne;

Or. fr

Poprawka 9
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że konieczna jest
zmiana obecnej gospodarki, która wymaga 
angażowania znacznych zasobów na 
gospodarkę zasobooszczędną, poprzez
przekształcenie istniejącego przemysłu w 
przemysł ekologiczny o wysokiej wartości 
dodanej, który zapewnia miejsca pracy, 
jednocześnie chroniąc środowisko 
naturalne;

D. mając na uwadze, że konieczne jest
uczynienie obecnej gospodarki bardziej
zasobooszczędną poprzez wspieranie
przemysłu ekologicznego o wysokiej 
wartości dodanej, który zapewnia miejsca 
pracy, jednocześnie chroniąc środowisko 
naturalne;

Or. en
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Poprawka 10
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przyjazne 
środowisku rozwiązania zachęcą do 
wprowadzenia zawansowanej technicznie 
produkcji i usług, zwiększą
konkurencyjność Europy oraz stworzą
nowe miejsca pracy wymagające wysokich 
kwalifikacji;

E. mając na uwadze, że przyjazne 
środowisku rozwiązania mogą zachęcać do 
wprowadzania zawansowanej technicznie 
produkcji i usług, zwiększać
konkurencyjność Europy oraz tworzyć
nowe miejsca pracy wymagające wysokich 
kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 11
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przyjazne 
środowisku rozwiązania zachęcą do 
wprowadzenia zawansowanej technicznie 
produkcji i usług, zwiększą 
konkurencyjność Europy oraz stworzą 
nowe miejsca pracy wymagające wysokich 
kwalifikacji;

E. mając na uwadze, że przyjazne 
środowisku rozwiązania zachęcą do 
wprowadzenia zawansowanej technicznie 
produkcji i usług, zwiększą 
konkurencyjność Europy oraz stworzą 
nowe miejsca pracy wymagające wysokich 
kwalifikacji, co powinno stanowić 
motywację do rekrutacji zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn, przyczyniając się do 
równości obu płci w tym sektorze;

Or. en
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Poprawka 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatnich lat ceny zasobów znacznie 
wzrosły, co sprawia, że o 
konkurencyjności przedsiębiorstw w coraz 
większym stopniu decyduje ich 
umiejętność efektywnego 
wykorzystywania zasobów;

Or. en

Poprawka 13
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że doświadczenia z 
przeszłości uczą, iż organy władzy z 
trudem są w stanie przewidzieć, które 
spośród innowacyjnych technologii 
sprostają konkurencji rynkowej;

Or. en

Poprawka 14
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że zachęty 
podatkowe mogą stanowić pożyteczne 
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narzędzie promowania innowacji 
ekologicznych w Europie;

Or. en

Poprawka 15
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Europa jest 
leaderem w dziedzinie rozwoju nowych 
technologii; mając na uwadze, że istnieją 
liczne bariery związane z rozwojem oraz 
szerszym wykorzystaniem technologii 
ekologicznych, takich jak blokada 
istniejących technologii, sygnały cenowe 
zmierzające do faworyzowania mniej 
ekologicznych rozwiązań, trudny dostęp 
do finansowania oraz niska świadomość 
konsumentów; mając na uwadze, że 
wyzwaniem jest polepszenie ogólnego 
poziomu ekologiczności produktów w 
ciągu całego cyklu życia, zwiększenie 
popytu na lepsze produkty i technologie 
produkcji oraz pomoc konsumentom w 
dokonywaniu świadomych wyborów;

G. mając na uwadze, że Europa jest 
leaderem w dziedzinie rozwoju nowych 
technologii; mając na uwadze, że istnieją 
liczne bariery związane z rozwojem oraz 
szerszym wykorzystaniem technologii 
ekologicznych;

Or. en

Poprawka 16
Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Europa jest 
leaderem w dziedzinie rozwoju nowych 
technologii; mając na uwadze, że istnieją 

G. mając na uwadze, że Europa jest 
leaderem w dziedzinie rozwoju nowych 
technologii; mając na uwadze, że istnieją 
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liczne bariery związane z rozwojem oraz 
szerszym wykorzystaniem technologii 
ekologicznych, takich jak blokada 
istniejących technologii, sygnały cenowe 
zmierzające do faworyzowania mniej 
ekologicznych rozwiązań, trudny dostęp do 
finansowania oraz niska świadomość 
konsumentów; mając na uwadze, że 
wyzwaniem jest polepszenie ogólnego 
poziomu ekologiczności produktów w 
ciągu całego cyklu życia, zwiększenie 
popytu na lepsze produkty i technologie 
produkcji oraz pomoc konsumentom w 
dokonywaniu świadomych wyborów;

liczne bariery związane z rozwojem oraz 
szerszym wykorzystaniem technologii 
ekologicznych, takich jak blokada 
istniejących technologii, sygnały cenowe 
zmierzające do faworyzowania mniej 
ekologicznych rozwiązań, trudny dostęp do 
finansowania oraz niska świadomość 
konsumentów; mając na uwadze, że 
wyzwaniem jest polepszenie ogólnego 
poziomu ekologiczności produktów w 
ciągu całego cyklu życia, zwiększenie 
popytu na lepsze produkty i technologie 
produkcji oraz pomoc konsumentom w 
dokonywaniu świadomych wyborów; 
mając na uwadze, że oznakowanie 
wskazujące na ekologiczny charakter 
produktów i usług musi być źródłem 
jasnych i obiektywnych informacji oraz 
unikać wprowadzania konsumenta w błąd 
(pseudoekologiczny marketing);

Or. en

Poprawka 17
Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że z inicjatywy 
ekologiczno-innowacyjnej, realizowanej w
ramach programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, wynika, iż 
spodziewane korzyści dla środowiska, 
gospodarki i rynku pracy zdecydowanie 
przewyższają koszty publiczne;

Or. en

Poprawka 18
Jolanta Emilia Hibner
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Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że stosuje się różne 
kryteria oceny w przypadku definicji
„inteligentnych zielonych miejsc pracy”
(np. w ramach definicji MOP, UNEP, 
Europejskiego Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), 
OECD lub Eurostatu), co może 
doprowadzić do rozbieżności w 
statystykach dotyczących zielonych miejsc 
pracy oraz rozwoju;

M. mając na uwadze, że stosuje się różne 
kryteria oceny w przypadku definicji pojęć 
takich jak „innowacje ekologiczne” i 
„inteligentne zielone miejsca pracy” (np. 
w ramach definicji MOP, UNEP, 
Europejskiego Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP),
OECD lub Eurostatu), co może 
doprowadzić do rozbieżności w 
statystykach dotyczących innowacji 
ekologicznych, zielonych miejsc pracy 
oraz rozwoju;

Or. en

Poprawka 19
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że stosuje się różne 
kryteria oceny w przypadku definicji 
„inteligentnych zielonych miejsc pracy” 
(np. w ramach definicji MOP, UNEP, 
Europejskiego Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), 
OECD lub Eurostatu), co może 
doprowadzić do rozbieżności w 
statystykach dotyczących zielonych miejsc 
pracy oraz rozwoju;

M. mając na uwadze, że stosuje się różne 
kryteria oceny w przypadku definicji 
„inteligentnych zielonych miejsc pracy” 
(np. w ramach definicji MOP, UNEP, 
Europejskiego Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), 
OECD lub Eurostatu), co może 
doprowadzić do rozbieżności w 
statystykach dotyczących zielonych miejsc 
pracy oraz rozwoju; mając na uwadze, że 
wprowadzenie pewnych istotnych 
wskaźników, takich jak m.in. równowaga 
płci, mogłoby poprawić porównywalność 
gromadzonych danych w każdym z państw 
członkowskich;
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Or. en

Poprawka 20
Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że w ramach 
programu na rzecz ekoinnowacji 
finansuje się obecnie ponad 240 
projektów, a także mając na uwadze, że w 
maju 2013 r. Komisja ogłosiła nowe 
wezwanie do składania ofert, aby dokonać 
wyboru 45 ekoinnowacyjnych projektów 
prezentujących nowatorskie rozwiązania 
środowiskowe; mając na uwadze, że dzięki 
realizacji i finansowaniu inicjatywy na 
rzecz ekoinnowacji w ramach programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji wspiera się obiecujące 
europejskie podmioty zajmujące się 
rozwojem ekoinnowacji, udostępniając im 
kapitał wysokiego ryzyka, który w innych 
warunkach nie byłby dla nich dostępny;

Or. en

Poprawka 21
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie przepisów 
prawnych jako środka służącego 
stymulacji popytu na technologie 
środowiskowe; uważa, że 
konkurencyjność europejskich 
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przedsiębiorstw produkcyjnych zależy od 
wiodącej pozycji Europy jako globalnego 
lidera w produkcji wydajnie 
ekologicznych dóbr;

Or. en

Poprawka 22
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do opracowania
europejskiej strategii na rzecz 
dopasowania umiejętności pracowników 
do potrzeb sektora zielonej technologii, 
uwzględniając różne podsektory oraz ich
potrzeby w zakresie wykwalifikowanych 
pracowników, oraz tworząc ogólnounijną 
bazę danych zawierającą informacje 
potrzebne przy oferowaniu miejsc pracy 
wymagających wysokich kwalifikacji;

2. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania strategii na rzecz 
dopasowania umiejętności pracowników 
do możliwości oferowanych w sektorze
zielonej technologii przy uwzględnieniu 
różnych podsektorów oraz ich potrzeb w 
zakresie wykwalifikowanych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 23
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do opracowania 
europejskiej strategii na rzecz dopasowania 
umiejętności pracowników do potrzeb 
sektora zielonej technologii, uwzględniając 
różne podsektory oraz ich potrzeby w 
zakresie wykwalifikowanych 

2. wzywa Komisję do opracowania 
europejskiej strategii na rzecz dopasowania 
umiejętności pracowników do potrzeb 
sektora zielonej technologii, uwzględniając
przy tym aspekt płci, różne podsektory oraz 
ich potrzeby w zakresie 
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pracowników, oraz tworząc ogólnounijną 
bazę danych zawierającą informacje 
potrzebne przy oferowaniu miejsc pracy 
wymagających wysokich kwalifikacji;

wykwalifikowanych pracowników, a także 
nie zważając na uprzedzenia z uwagi na 
płeć w procesie zatrudniania oraz tworząc 
ogólnounijną bazę danych zawierającą 
informacje potrzebne przy oferowaniu 
miejsc pracy wymagających wysokich 
kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 24
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do opracowania 
europejskiej strategii na rzecz dopasowania 
umiejętności pracowników do potrzeb 
sektora zielonej technologii, uwzględniając 
różne podsektory oraz ich potrzeby w 
zakresie wykwalifikowanych 
pracowników, oraz tworząc ogólnounijną 
bazę danych zawierającą informacje 
potrzebne przy oferowaniu miejsc pracy
wymagających wysokich kwalifikacji;

2. wzywa Komisję do opracowania 
europejskiej strategii na rzecz dopasowania 
umiejętności pracowników do potrzeb 
sektora zielonej technologii, uwzględniając 
różne podsektory oraz ich potrzeby w 
zakresie wykwalifikowanych 
pracowników, oraz tworząc ogólnounijną 
bazę danych zawierającą informacje 
potrzebne przy oferowaniu ekologicznych
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 25
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że innowacyjne przedsiębiorstwa 
europejskie potrzebują nie tylko dotacji, 
lecz również lepszego prawodawstwa, 
lepszego dostępu do bazy naukowej oraz 
lepszego i bardziej różnorodnego dostępu 

3. uważa, że innowacyjne przedsiębiorstwa 
europejskie potrzebują nie dotacji, lecz
elastyczniejszego prawodawstwa, lepszego 
dostępu do bazy naukowej oraz lepszego i 
bardziej różnorodnego dostępu do 
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do funduszy, od grantów po kredyty i 
inwestycje kapitałowe; wzywa zatem 
państwa członkowskie oraz Komisję do 
stworzenia odpowiednich warunków na 
poziomie krajowym oraz europejskim;

funduszy, od grantów po kredyty i 
inwestycje kapitałowe; wzywa zatem 
państwa członkowskie oraz Komisję do 
stworzenia odpowiednich warunków na 
poziomie krajowym oraz europejskim;

Or. en

Poprawka 26
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że innowacyjne przedsiębiorstwa 
europejskie potrzebują nie tylko dotacji, 
lecz również lepszego prawodawstwa, 
lepszego dostępu do bazy naukowej oraz 
lepszego i bardziej różnorodnego dostępu 
do funduszy, od grantów po kredyty i 
inwestycje kapitałowe; wzywa zatem 
państwa członkowskie oraz Komisję do 
stworzenia odpowiednich warunków na 
poziomie krajowym oraz europejskim;

3. uważa, że innowacyjne przedsiębiorstwa 
europejskie potrzebują lepszego dostępu do 
bazy naukowej oraz lepszego i bardziej 
różnorodnego dostępu do funduszy, od 
grantów po kredyty i inwestycje 
kapitałowe; wzywa zatem państwa 
członkowskie oraz Komisję do stworzenia 
odpowiednich warunków na poziomie 
krajowym oraz europejskim;

Or. en

Poprawka 27
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że innowacyjne przedsiębiorstwa 
europejskie potrzebują nie tylko dotacji, 
lecz również lepszego prawodawstwa, 
lepszego dostępu do bazy naukowej oraz 
lepszego i bardziej różnorodnego dostępu 
do funduszy, od grantów po kredyty i 
inwestycje kapitałowe; wzywa zatem 

3. uważa, że innowacyjne przedsiębiorstwa 
europejskie potrzebują nie dotacji, lecz 
lepszego prawodawstwa, lepszego dostępu 
do bazy naukowej oraz lepszego i bardziej 
różnorodnego dostępu do funduszy, od 
grantów po kredyty i inwestycje 
kapitałowe; wzywa zatem państwa 
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państwa członkowskie oraz Komisję do 
stworzenia odpowiednich warunków na 
poziomie krajowym oraz europejskim;

członkowskie oraz Komisję do stworzenia 
odpowiednich warunków na poziomie 
krajowym oraz europejskim;

Or. en

Poprawka 28
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że tworzenie miejsc pracy w 
ramach zielonej technologii nie powinno
ograniczać się do produkcji energii 
odnawialnej, zwiększania efektywności 
energetycznej oraz sektora transportu, gdyż 
ekologiczny wzrost gospodarczy stanowi 
szansę dla wszystkich sektorów, a zatem 
należy zbadać możliwości rozwoju oraz 
zwiększyć świadomość konsumentów 
odnośnie do znaczenia kupowania 
ekologicznych produktów;

4. podkreśla, że miejsca pracy w ramach 
zielonej technologii nie powinny
ograniczać się do produkcji energii 
odnawialnej, zwiększania efektywności 
energetycznej oraz sektora transportu, gdyż 
ekologiczny wzrost gospodarczy stanowi 
szansę dla wszystkich sektorów, a zatem 
należy zbadać możliwości rozwoju oraz 
zwiększyć świadomość konsumentów 
odnośnie do znaczenia kupowania 
ekologicznych produktów;

Or. en

Poprawka 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że szybki rozwój czystej 
technologii jest potrzebny do poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw; wobec 
tego wzywa Komisję do umieszczenia 
innowacji ekologicznych w centrum 
polityki przemysłowej;

Or. en
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Poprawka 30
Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do ułatwienia rozwoju 
standardów w zakresie etykietowania oraz 
opracowywania jasnych definicji z myślą 
o identyfikowaniu ekologicznych cen 
produktów i usług oraz informowaniu o 
nich;

Or. en

Poprawka 31
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że nowa zrównoważona 
gospodarka Unii Europejskiej musi 
zapewniać zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny; wzywa do 
realizacji ambitnej, zrównoważonej 
polityki przemysłowej, z naciskiem na 
wydajność zasobów; podkreśla, że 
ekologiczna gospodarka powinna dawać 
perspektywę opłacalnego zatrudnienia na 
dobrych warunkach, koncentrując się na 
ochronie środowiska naturalnego;

5. uważa, że nowa zrównoważona 
gospodarka Unii Europejskiej musi 
zapewniać zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny; wzywa do 
realizacji ambitnej, zrównoważonej 
polityki przemysłowej, z naciskiem na 
wydajność zasobów;

Or. en

Poprawka 32
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że nowa zrównoważona 
gospodarka Unii Europejskiej musi 
zapewniać zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny; wzywa do 
realizacji ambitnej, zrównoważonej 
polityki przemysłowej, z naciskiem na 
wydajność zasobów; podkreśla, że 
ekologiczna gospodarka powinna dawać 
perspektywę opłacalnego zatrudnienia na 
dobrych warunkach, koncentrując się na 
ochronie środowiska naturalnego;

5. uważa, że nowa zrównoważona 
gospodarka Unii Europejskiej musi 
zapewniać zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny; wzywa do 
realizacji ambitnej, zrównoważonej 
polityki przemysłowej, z naciskiem na 
wydajność zasobów; przypomina, że 
oszczędne gospodarowanie zasobami i 
materiałami obniży koszty ponoszone 
przez przemysł i gospodarstwa domowe, 
uwolni zasoby potrzebne w związku z 
innymi inwestycjami oraz obniży poziom 
uzależnienia gospodarki UE od 
szczupłych zasobów i wysoce 
nieprzewidywalnych rynków 
surowcowych; podkreśla, że ekologiczna 
gospodarka powinna dawać perspektywę 
opłacalnego zatrudnienia na dobrych 
warunkach, koncentrując się na ochronie 
środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawka 33
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że nowa zrównoważona 
gospodarka Unii Europejskiej musi 
zapewniać zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny; wzywa do 
realizacji ambitnej, zrównoważonej 
polityki przemysłowej, z naciskiem na 
wydajność zasobów; podkreśla, że 

5. uważa, że nowa zrównoważona 
gospodarka Unii Europejskiej musi 
zapewniać zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny; wzywa do 
realizacji ambitnej, zrównoważonej 
polityki przemysłowej, z naciskiem na 
wydajność zasobów; podkreśla, że 
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ekologiczna gospodarka powinna dawać 
perspektywę opłacalnego zatrudnienia na 
dobrych warunkach, koncentrując się na 
ochronie środowiska naturalnego;

ekologiczna gospodarka powinna dawać 
perspektywę opłacalnego zatrudnienia na 
dobrych warunkach, gwarantującego 
równe szanse zarówno kobietom, jak i 
mężczyznom oraz koncentrującego się na 
ochronie środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawka 34
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że nowa zrównoważona 
gospodarka Unii Europejskiej musi 
zapewniać zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny; wzywa do 
realizacji ambitnej, zrównoważonej
polityki przemysłowej, z naciskiem na 
wydajność zasobów; podkreśla, że 
ekologiczna gospodarka powinna dawać 
perspektywę opłacalnego zatrudnienia na 
dobrych warunkach, koncentrując się na 
ochronie środowiska naturalnego;

5. uważa, że nowa zrównoważona 
gospodarka Unii Europejskiej musi 
zapewniać zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny; wzywa do 
realizacji ambitnej polityki przemysłowej z 
naciskiem na wydajność zasobów;
podkreśla, że ekologiczna gospodarka 
powinna dawać perspektywę opłacalnego 
zatrudnienia na dobrych warunkach, 
koncentrując się na ochronie środowiska 
naturalnego;

Or. en

Poprawka 35
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje istniejące 
programy uniwersyteckie lub programy 
szkoleń zawodowych skupiające się na 
zrównoważeniu ekologicznym, 
gospodarczym i społecznym, oraz 

6. z zadowoleniem przyjmuje istniejące 
programy uniwersyteckie lub programy 
szkoleń zawodowych skupiające się na 
zrównoważeniu ekologicznym, 
gospodarczym i społecznym, oraz 
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podkreśla, że pojawiły się nowe potrzeby 
edukacyjne, które muszą zostać spełnione
odnośnie do stworzenia zrównoważonych 
miejsc pracy;

podkreśla, że pojawiły się nowe potrzeby 
edukacyjne, które muszą zostać spełnione
w związku z rozwojem kultury 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 36
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje istniejące 
programy uniwersyteckie lub programy 
szkoleń zawodowych skupiające się na 
zrównoważeniu ekologicznym, 
gospodarczym i społecznym, oraz 
podkreśla, że pojawiły się nowe potrzeby 
edukacyjne, które muszą zostać spełnione 
odnośnie do stworzenia zrównoważonych 
miejsc pracy;

6. z zadowoleniem przyjmuje istniejące 
programy uniwersyteckie lub programy 
szkoleń zawodowych skupiające się na 
zrównoważeniu ekologicznym, 
gospodarczym i społecznym, oraz 
podkreśla, że pojawiły się nowe potrzeby 
edukacyjne, które muszą zostać spełnione 
odnośnie do stworzenia zrównoważonych 
miejsc pracy, a także przypomina, jak 
ważne jest, aby w ramach edukacji i 
szkoleń w zakresie ekologicznych miejsc 
pracy poważnie brać pod uwagę aspekty 
dotyczące równości płci;

Or. en

Poprawka 37
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 7. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
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Komisji zatytułowany „Innowacja na rzecz 
zrównoważonej przyszłości – Plan 
działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-
AP)” COM(2011)0899);

Komisji zatytułowany „Innowacja na rzecz 
zrównoważonej przyszłości – Plan 
działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-
AP)” COM(2011)0899); żałuje jednak, że 
w planie tym nie ma mowy o równości 
płci, która stanowi integralną część 
definicji zrównoważonej gospodarki;

Or. en

Poprawka 38
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do przedstawienia 
różnych wyobrażeń na temat ekoinnowacji 
oraz związanych z nią wyzwań, oraz do 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
różnych możliwości strategicznych, jakie 
ekoinnowacja może dać w przyszłości;

9. wzywa Komisję do zaproponowania 
podejścia z myślą o zmianie wyobrażenia
na temat ekoinnowacji oraz związanych z 
nią wyzwań, oraz do osiągnięcia 
porozumienia w sprawie różnych 
możliwości strategicznych, jakie
ekoinnowacja może dać w przyszłości;

Or. en

Poprawka 39
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9а. wzywa Komisję do opracowania 
jednolitej terminologii w dziedzinie 
ekoinnowacji, którą stosowałyby wszystkie 
państwa członkowskie, tak by ułatwić 
transfer innowacji i ich ochronę prawną;

Or. bg
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Poprawka 40
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że definicja Eurostatu
„zielonych miejsc pracy” (w sektorze 
ekologicznych towarów i usług), zgodnie z 
którą, na przykład, „zielone” technologie 
oraz produkty muszą mieć za swój główny 
cel ochronę środowiska lub zarządzanie 
zasobami, aby mogły służyć uniknięciu 
rozbieżności w statystykach, uważa 
jednak, że konieczne jest dalsze 
opracowanie ogólnounijnej jednolitej 
definicji zielonych miejsc pracy i rozwoju, 
która, na przykład, obejmowałaby również 
sektor transportu publicznego;

10. uważa, że definicja Eurostatu
dotycząca „zielonych miejsc pracy” (w 
sektorze ekologicznych towarów i usług), 
zgodnie z którą na przykład „zielone” 
technologie oraz produkty muszą mieć za 
swój główny cel ochronę środowiska lub 
zarządzanie zasobami, może służyć 
uniknięciu rozbieżności w statystykach;

Or. en

Poprawka 41
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że definicja Eurostatu
„zielonych miejsc pracy” (w sektorze 
ekologicznych towarów i usług), zgodnie z 
którą, na przykład, „zielone” technologie 
oraz produkty muszą mieć za swój główny 
cel ochronę środowiska lub zarządzanie 
zasobami, aby mogły służyć uniknięciu 
rozbieżności w statystykach, uważa jednak, 
że konieczne jest dalsze opracowanie 
ogólnounijnej jednolitej definicji zielonych 
miejsc pracy i rozwoju, która, na przykład, 
obejmowałaby również sektor transportu 

10. uważa, że definicja Eurostatu
dotycząca „zielonych miejsc pracy” (w 
sektorze ekologicznych towarów i usług), 
zgodnie z którą na przykład „zielone” 
technologie oraz produkty muszą mieć za 
swój główny cel ochronę środowiska lub 
zarządzanie zasobami, może służyć 
uniknięciu rozbieżności w statystykach, 
uważa jednak, że konieczne jest 
opracowanie ogólnounijnej jednolitej 
definicji zielonych miejsc pracy i rozwoju;
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publicznego;

Or. en

Poprawka 42
Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że definicja Eurostatu
„zielonych miejsc pracy” (w sektorze 
ekologicznych towarów i usług), zgodnie z 
którą, na przykład, „zielone” technologie 
oraz produkty muszą mieć za swój główny 
cel ochronę środowiska lub zarządzanie 
zasobami, aby mogły służyć uniknięciu 
rozbieżności w statystykach, uważa jednak, 
że konieczne jest dalsze opracowanie 
ogólnounijnej jednolitej definicji zielonych 
miejsc pracy i rozwoju, która, na przykład,
obejmowałaby również sektor transportu 
publicznego;

10. uważa, że definicja Eurostatu
dotycząca „zielonych miejsc pracy” (w 
sektorze ekologicznych towarów i usług), 
zgodnie z którą na przykład „zielone” 
technologie oraz produkty muszą mieć za 
swój główny cel ochronę środowiska lub 
zarządzanie zasobami, może służyć 
uniknięciu rozbieżności w statystykach, 
uważa jednak, że konieczne jest dalsze 
opracowanie ogólnounijnej jednolitej 
definicji zielonych miejsc pracy i rozwoju, 
która na przykład obejmowałaby również 
sektor transportu publicznego; uważa, że 
pożyteczne byłoby zastanowienie się nad 
bardziej kompleksową definicją 
„zielonych miejsc pracy”, która na 
dalszym etapie obejmowałaby dodatkowe 
miejsca pracy i dodatkową działalność;

Or. en

Poprawka 43
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na niewykorzystany, a 
korzystny dla środowiska potencjał 
ekoinnowacji, od których oczekuje się, że 

11. zwraca uwagę na niewykorzystany, a 
korzystny dla środowiska potencjał 
ekoinnowacji, od których oczekuje się, że 
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przyczynią się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych, m.in. poprzez 
zwiększone wykorzystanie materiałów 
uzyskanych z recyklingu, produkcję 
wyrobów wysokiej jakości przy mniejszym 
wpływie na środowisko oraz ułatwienie 
stosowania bardziej przyjaznych 
środowisku procesów produkcyjnych i 
usług; podkreśla potrzebę ukierunkowania 
działań na „wąskie gardła” i bariery 
stanowiące przeszkody w komercjalizacji 
ekoinnowacji oraz umiędzynaradawianiu 
powstających dzięki niej produktów i 
usług;

przyczynią się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych, m.in. poprzez 
zwiększone wykorzystanie materiałów 
uzyskanych z recyklingu, produkcję 
wyrobów wysokiej jakości przy mniejszym 
wpływie na środowisko oraz ułatwienie 
stosowania bardziej przyjaznych 
środowisku procesów produkcyjnych i 
usług; podkreśla potrzebę ukierunkowania 
działań na „wąskie gardła” i bariery 
stanowiące przeszkody w komercjalizacji 
ekoinnowacji w skali globalnej;

Or. en

Poprawka 44
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na niewykorzystany, a 
korzystny dla środowiska potencjał 
ekoinnowacji, od których oczekuje się, że 
przyczynią się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych, m.in. poprzez 
zwiększone wykorzystanie materiałów 
uzyskanych z recyklingu, produkcję 
wyrobów wysokiej jakości przy mniejszym 
wpływie na środowisko oraz ułatwienie 
stosowania bardziej przyjaznych 
środowisku procesów produkcyjnych i 
usług; podkreśla potrzebę ukierunkowania 
działań na „wąskie gardła” i bariery 
stanowiące przeszkody w komercjalizacji 
ekoinnowacji oraz umiędzynaradawianiu 
powstających dzięki niej produktów i 
usług;

11. zwraca uwagę na niewykorzystany, a 
korzystny dla środowiska potencjał 
ekoinnowacji, od których oczekuje się, że 
przyczynią się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz innych 
zanieczyszczeń i do ograniczenia 
powstawania odpadów, m.in. poprzez 
zwiększone wykorzystanie materiałów 
uzyskanych z recyklingu, produkcję 
wyrobów wysokiej jakości przy mniejszym 
wpływie na środowisko oraz ułatwienie 
stosowania bardziej przyjaznych 
środowisku procesów produkcyjnych i 
usług; podkreśla potrzebę ukierunkowania 
działań na „wąskie gardła” i bariery 
stanowiące przeszkody w komercjalizacji 
ekoinnowacji oraz umiędzynaradawianiu 
powstających dzięki niej produktów i 
usług;

Or. en
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Poprawka 45
Franco Bonanini

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na niewykorzystany, a 
korzystny dla środowiska potencjał 
ekoinnowacji, od których oczekuje się, że 
przyczynią się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych, m.in. poprzez 
zwiększone wykorzystanie materiałów 
uzyskanych z recyklingu, produkcję 
wyrobów wysokiej jakości przy mniejszym 
wpływie na środowisko oraz ułatwienie 
stosowania bardziej przyjaznych 
środowisku procesów produkcyjnych i 
usług; podkreśla potrzebę ukierunkowania 
działań na „wąskie gardła” i bariery 
stanowiące przeszkody w komercjalizacji 
ekoinnowacji oraz umiędzynaradawianiu 
powstających dzięki niej produktów i 
usług;

11. zwraca uwagę na niewykorzystany, a 
korzystny dla środowiska potencjał 
ekoinnowacji, od których oczekuje się, że 
przyczynią się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych, m.in. poprzez 
zwiększone wykorzystanie materiałów 
uzyskanych z recyklingu, produkcję 
wyrobów wysokiej jakości przy mniejszym 
wpływie na środowisko oraz ułatwienie 
stosowania bardziej przyjaznych 
środowisku procesów produkcyjnych i 
usług; uważa, że idea ekoinnowacji 
powinna być stosowana również w 
produkcji lokalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora rolno-
spożywczego i tradycyjnej produkcji 
rzemieślniczej, w taki sposób, aby sprzyjać 
optymalnemu połączeniu  innowacji 
technologicznych i produkcyjnych, 
trwałemu rozwojowi terytorialnemu, 
właściwemu wykorzystaniu zasobów 
naturalnych oraz hydrogeologicznej 
ochronie terenu, a także ochronie kultur 
pochodzenia, osiedli ludzkich i tradycji 
lokalnych; podkreśla potrzebę 
ukierunkowania działań na „wąskie gardła” 
i bariery stanowiące przeszkody w 
komercjalizacji ekoinnowacji oraz 
umiędzynaradawianiu powstających dzięki 
niej produktów i usług;

Or. it

Poprawka 46
Gerben-Jan Gerbrandy
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
ramach europejskiego semestru 
szczegółowych zaleceń dotyczących 
ekoinnowacji, aby promować 
zrównoważony wzrost gospodarczy;

Or. en

Poprawka 47
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla rolę, jaką produkcja 
żywności odgrywa już w związku z 
„zielonymi miejscami pracy”; podkreśla 
potrzebę dalszego rozwoju powiązań 
między przedsiębiorczością a produkcją 
żywności, aby osiągnąć realny ekologiczny 
wzrost gospodarczy;

Or. en

Poprawka 48
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do opracowania 
systematycznego podejścia do polityki 
ekoinnowacji, przy odpowiednich 
warunkach ramowych umożliwiających 
równe warunki działania dla ekoinnowacji 

12. wzywa Komisję do opracowania 
systematycznego podejścia do polityki 
ekoinnowacji, obejmującego przejrzyste 
standardowe kryteria dla ekoinnowacji w 
przedsiębiorstwach oraz infrastrukturze 
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w przedsiębiorstwach oraz infrastrukturze 
pozwalającej przedsiębiorstwom i 
konsumentom na dokonywanie
zrównoważonych wyborów;

pozwalającej przedsiębiorstwom i 
konsumentom na dokonywanie
świadomych wyborów;

Or. en

Poprawka 49
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania standardów 
ekologicznych obowiązujących w 
zamówieniach publicznych, aby wzmocnić 
pozycję instytucji publicznych jako 
klientów;

Or. en

Poprawka 50
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zważywszy, że ekoinnowacja jest 
obszarem polityki przekrojowej, którego 
nie może samodzielnie zablokować żadne 
ministerstwo lub agencja, wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do zachęcania do 
nawiązywania współpracy między 
ministerstwami oraz na poziomie polityki, 
oraz do monitorowania regularnego 
wdrażania stosownych polityk;

13. zważywszy, że ekoinnowacja jest 
obszarem polityki przekrojowej, wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zachęcania do nawiązywania współpracy 
między ministerstwami oraz na poziomie 
polityki, oraz do monitorowania 
regularnego wdrażania stosownych 
strategii politycznych;

Or. en
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Poprawka 51
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zważywszy, że ekoinnowacja jest 
obszarem polityki przekrojowej, którego 
nie może samodzielnie zablokować żadne 
ministerstwo lub agencja, wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do zachęcania do 
nawiązywania współpracy między 
ministerstwami oraz na poziomie polityki, 
oraz do monitorowania regularnego 
wdrażania stosownych polityk;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zachęcania do 
nawiązywania współpracy między 
ministerstwami oraz na poziomie polityki, 
oraz do monitorowania regularnego 
wdrażania strategii politycznych;

Or. en

Poprawka 52
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zważywszy, że ekoinnowacja jest 
obszarem polityki przekrojowej, którego
nie może samodzielnie zablokować żadne 
ministerstwo lub agencja, wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do zachęcania do 
nawiązywania współpracy między 
ministerstwami oraz na poziomie polityki, 
oraz do monitorowania regularnego 
wdrażania stosownych polityk;

13. zważywszy, że ekoinnowacja jest 
obszarem polityki przekrojowej, z któym 
żadne ministerstwo ani agencja nie może
sobie poradzić samodzielnie, podkreśla 
potrzebę uwzględnienia koncepcji 
ekoinnowacji we wszystkich dziedzinach 
polityki oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zachęcania do 
nawiązywania współpracy między 
ministerstwami oraz na poziomie polityki, 
oraz do monitorowania regularnego 
wdrażania stosownych strategii 
politycznych;

Or. en
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Poprawka 53
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa wszystkie kluczowe podmioty 
do wspólnej pracy na rzecz rozwoju, 
innowacji i miejsc pracy w każdym 
sektorze, a także do korzystania z 
istniejących instrumentów, tj.: platform 
technologicznych, zespołów ekspertów ds. 
umiejętności, wspólnych inicjatyw 
technologicznych, rynków pionierskich, 
klastrów i grup przemysłowych wysokiego 
szczebla;

14. wzywa wszystkie kluczowe podmioty 
do wspólnej pracy na rzecz ekologicznego
rozwoju, innowacji i miejsc pracy w 
każdym sektorze, a także do korzystania z 
istniejących instrumentów, takich jak 
platformy technologiczne, zespoły
ekspertów ds. umiejętności, wspólne 
inicjatywy technologiczne, rynki 
pionierskie, klastry i grupy przemysłowe
wysokiego szczebla;

Or. en

Poprawka 54
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. dostrzega rolę środowiskowych 
strategii politycznych jako siły napędowej 
w dziedzinie innowacji w gospodarkach 
rynkowych, gdzie źródłem innowacji jest 
potrzeba; przypomina, że dzięki 
rygorystycznym normom środowiskowym 
UE stała się liderem w wielu sektorach 
charakteryzujących się wzrostem i 
podkreśla, że UE powinna dążyć do 
utrzymania pozycji wiodącego rynku 
nowych technologii ekologicznych i 
innowacji pojęciowych;
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Or. en

Poprawka 55
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do opracowania nowego 
prawodawstwa oraz wzmocnienia
istniejącego prawodawstwa w dziedzinie 
rozwoju oraz korzystania z energii 
odnawialnej, a także zwiększenia 
efektywności energetycznej, przy 
zapewnieniu pewności prawa oraz 
równych warunków działania, a także 
zwiększeniu inwestycji publicznych i 
prywatnych;

15. wzywa państwa członkowskie do
wdrożenia istniejącego prawodawstwa w 
dziedzinie rozwoju oraz korzystania z 
energii odnawialnej, a także zwiększenia 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 56
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do opracowania nowego 
prawodawstwa oraz wzmocnienia
istniejącego prawodawstwa w dziedzinie 
rozwoju oraz korzystania z energii 
odnawialnej, a także zwiększenia 
efektywności energetycznej, przy 
zapewnieniu pewności prawa oraz 
równych warunków działania, a także 
zwiększeniu inwestycji publicznych i 
prywatnych;

15. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do wzmocnienia 
prawodawstwa w dziedzinie rozwoju oraz 
korzystania z energii odnawialnej, a także 
zwiększenia efektywności energetycznej
poprzez stosowanie przejrzystych 
standardowych kryteriów wyboru, a także 
zwiększeniu inwestycji publicznych i 
prywatnych;
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Or. en

Poprawka 57
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę na korzyści 
wynikające z polityki podatkowej oraz 
wzywa państwa członkowskie do 
przerzucenia ciężaru podatkowego z 
zatrudnienia na wykorzystanie zasobów i 
zanieczyszczenie, aby promować 
ekoinnowacje;

Or. en

Poprawka 58
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy koordynacji takiej polityki, w 
szczególności do wsparcia regionalnych
partnerstw na rzecz rozwoju, innowacji i
miejsc pracy, jak również inicjatyw 
transgranicznych;

16. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy koordynacji takiej polityki, w 
szczególności do wsparcia regionalnych
struktur partnerstwa na rzecz rozwoju, 
innowacji, miejsc pracy, równych szans 
dla kobiet i mężczyzn, jak i inicjatyw 
transgranicznych;

Or. en
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Poprawka 59
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do zapewnienia 
platformy umożliwiającej państwom 
członkowskim koordynację wysiłków 
podejmowanych w celu stworzenia 
nowych zrównoważonych miejsc pracy i 
rozwoju;

17. zwraca uwagę na potencjał 
zatrudnienia związany z pojęciem 
ekoinnowacji w zrównoważonej 
gospodarce; wzywa Komisję do 
zapewnienia platformy umożliwiającej 
państwom członkowskim koordynację 
wysiłków podejmowanych w celu 
stworzenia nowych zrównoważonych 
miejsc pracy i rozwoju;

Or. en

Poprawka 60
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do zapewnienia 
platformy umożliwiającej państwom 
członkowskim koordynację wysiłków 
podejmowanych w celu stworzenia 
nowych zrównoważonych miejsc pracy i 
rozwoju;

17. wzywa Komisję do zapewnienia 
platformy umożliwiającej państwom 
członkowskim koordynację wysiłków 
podejmowanych w celu stworzenia 
nowych miejsc pracy i rozwoju;

Or. en

Poprawka 61
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do 
wymiany doświadczenia i najlepszych 
praktyk w dziedzinie możliwości 
zatrudnienia przy prowadzeniu działań 
związanych z gospodarczym, społecznym i 
środowiskowym wpływem zmiany 
klimatu;

18. wzywa państwa członkowskie do 
wymiany doświadczenia i najlepszych 
praktyk w dziedzinie możliwości 
zatrudnienia przy prowadzeniu działań 
związanych z gospodarczym, społecznym i 
środowiskowym wpływem kryzysu 
finansowego;

Or. en

Poprawka 62
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do 
wymiany doświadczenia i najlepszych 
praktyk w dziedzinie możliwości 
zatrudnienia przy prowadzeniu działań 
związanych z gospodarczym, społecznym i 
środowiskowym wpływem zmiany 
klimatu;

18. wzywa państwa członkowskie do 
wymiany doświadczenia i najlepszych 
praktyk oraz ignorowania uprzedzeń 
związanych z płcią w dziedzinie 
możliwości zatrudnienia przy prowadzeniu 
działań związanych z gospodarczym, 
społecznym i środowiskowym wpływem 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 63
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zaleca przyjęcie przez władze 
regionalne strategii rozwoju zgodnych z 

19. zaleca przyjęcie przez władze lokalne i
regionalne – stosownie do prawnej i 
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celami strategii UE 2020, w celu 
stworzenia nowych miejsc pracy w 
zrównoważonej gospodarce;

instytucjonalnej struktury każdego z 
państw członkowskich – strategii rozwoju 
zgodnych z celami strategii UE 2020 w 
celu stworzenia nowych miejsc pracy w 
zrównoważonej gospodarce;

Or. en

Poprawka 64
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zaleca przyjęcie przez władze 
regionalne strategii rozwoju zgodnych z 
celami strategii UE 2020, w celu
stworzenia nowych miejsc pracy w 
zrównoważonej gospodarce;

19. zaleca przyjęcie przez władze 
regionalne strategii rozwoju zgodnych z 
celami strategii UE 2020 w celu tworzenia
nowych miejsc pracy i stymulowania 
wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 65
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zaleca przyjęcie przez władze 
regionalne strategii rozwoju zgodnych z 
celami strategii UE 2020, w celu 
stworzenia nowych miejsc pracy w 
zrównoważonej gospodarce;

19. apeluje o horyzontalne włączenie 
pojęcia ekoinnowacji do funduszy 
strukturalnych i funduszu spójności;
zaleca przyjęcie przez władze regionalne 
strategii rozwoju zgodnych z celami 
strategii UE 2020, w celu stworzenia 
nowych miejsc pracy w zrównoważonej 
gospodarce;

Or. en
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Poprawka 66
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że brak konkretnych celów 
politycznych w zakresie klimatu i 
oszczędnego wykorzystywania zasobów 
utrudnia komercyjne wykorzystanie 
istniejących innowacyjnych technologii;

Or. en

Poprawka 67
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. jest zdania, że istniejące oraz 
proponowane prawodawstwo UE 
dotyczące ochrony środowiska daje duże 
możliwości w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy w obszarach takich jak 
powietrze, gleba i woda, energia, usługi 
publiczne, rolnictwo transport, leśnictwo i 
zarządzanie środowiskiem, oraz wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
takiego prawodawstwa;

20. jest zdania, że istniejące oraz 
proponowane prawodawstwo UE 
dotyczące ochrony środowiska – jeżeli 
dokonano należytej oceny jego wpływu i 
uwzględniono wpływ zarówno na 
środowisko, jak i na konkurencyjność 
gospodarczą – daje duże możliwości w 
zakresie tworzenia warunków dla 
powstawania nowych miejsc pracy w 
obszarach takich jak powietrze, gleba i 
woda, energia, usługi publiczne, rolnictwo,
transport, leśnictwo i zarządzanie 
środowiskiem, oraz wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia takiego 
prawodawstwa;

Or. en
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Poprawka 68
Franco Bonanini

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. jest zdania, że istniejące oraz 
proponowane prawodawstwo UE 
dotyczące ochrony środowiska daje duże 
możliwości w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy w obszarach takich jak 
powietrze, gleba i woda, energia, usługi 
publiczne, rolnictwo transport, leśnictwo i 
zarządzanie środowiskiem, oraz wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
takiego prawodawstwa;

20. jest zdania, że istniejące oraz 
proponowane prawodawstwo UE 
dotyczące ochrony środowiska daje duże 
możliwości w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy w obszarach takich jak 
powietrze, gleba i woda, energia, usługi 
publiczne, rolnictwo transport, turystyka,
leśnictwo i zarządzanie środowiskiem, oraz 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia takiego prawodawstwa;

Or. it

Poprawka 69
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla pilną potrzebę 
podniesienia wydajności unijnego rynku 
dwutlenku węgla w celu zagwarantowania 
pewności inwestycyjnej w odniesieniu do 
technologii przyjaznych dla klimatu;

Or. en

Poprawka 70
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla znaczenie lepszego 
uwzględniania najlepszych praktyk w 
dziedzinie ekoinnowacji w gospodarce 
realnej, aby postępy były łatwiej 
dostrzegalne w codziennym życiu 
obywateli;

Or. en

Poprawka 71
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że ekoinnowacje UE 
stymulują większą efektywność 
korzystania z zasobów poza granicami 
UE, ograniczając tym samym 
wyczerpywanie się ogólnoświatowych 
zasobów naturalnych; z tego względu 
wzywa państwa członkowskie, by 
wzmacniały krajowe strategie na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów oraz 
by dzieliły się wiedzą na ten temat na 
ogólnoświatowych forach;

Or. en

Poprawka 72
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do określenia norm ochrony 
środowiska i zachęt finansowych, które 
stworzą stabilne warunki ramowe na co 
najmniej 10 lat, co przyczyni się do 
zagwarantowania pewności prawa i 
planowania, a więc warunków 
umożliwiających wykorzystanie 
potencjału wzrostu drzemiącego w 
ekoinnowacjach;

Or. en

Poprawka 73
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21d. zwraca uwagę, że podwyższenie 
unijnej pomocy państwa na rzecz paliw 
kopalnych zahamowało rozwój 
technologii środowiskowych;

Or. en

Poprawka 74
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do wyeliminowania w 
perspektywie średnioterminowej 
wszystkich dotacji i wsparcia finansowego 
dla paliw kopalnych oraz polityki 
niezrównoważonej pod względem 
środowiskowym;

skreślony
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Or. en

Poprawka 75
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do wyeliminowania w 
perspektywie średnioterminowej
wszystkich dotacji i wsparcia finansowego 
dla paliw kopalnych oraz polityki 
niezrównoważonej pod względem 
środowiskowym;

22. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do stopniowego
wyeliminowania wszystkich dotacji i 
wsparcia finansowego dla paliw kopalnych 
oraz polityki niezrównoważonej pod 
względem środowiskowym, a także dotacji 
szkodzących konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii;

Or. en

Poprawka 76
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do wyeliminowania w 
perspektywie średnioterminowej 
wszystkich dotacji i wsparcia finansowego 
dla paliw kopalnych oraz polityki 
niezrównoważonej pod względem 
środowiskowym;

22. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do wyeliminowania w 
perspektywie średnioterminowej 
wszystkich dotacji i wsparcia finansowego 
dla paliw kopalnych oraz polityki 
niezrównoważonej pod względem 
środowiskowym, a także do zadbania w 
dłuższej perspektywie czasowej o to, aby 
upowszechnianie ekoinnowacji i 
technologii środowiskowych nie zależało 
od dotacji ani wsparcia finansowego, 
które to środki zakłócają konkurencję i 
funkcjonowanie wolnego rynku, lecz od 
przestrzegania reguł rynkowych i od 
oszczędności kosztowej;
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Poprawka 77
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do wyeliminowania w 
perspektywie średnioterminowej 
wszystkich dotacji i wsparcia finansowego 
dla paliw kopalnych oraz polityki 
niezrównoważonej pod względem 
środowiskowym;

22. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do wyeliminowania w 
perspektywie średnioterminowej 
wszystkich dotacji i wsparcia finansowego 
dla paliw kopalnych oraz polityki 
niezrównoważonej pod względem 
środowiskowym; apeluje o to, aby 
publiczne wsparcie na rzecz inwestycji co 
do zasady zależało od wyboru metod 
produkcji przyjaznych dla środowiska;

Or. en

Poprawka 78
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do wyeliminowania w 
perspektywie średnioterminowej 
wszystkich dotacji i wsparcia finansowego 
dla paliw kopalnych oraz polityki 
niezrównoważonej pod względem 
środowiskowym;

22. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do wyeliminowania w 
perspektywie średnioterminowej 
wszystkich dotacji i wsparcia finansowego 
dla polityki niezrównoważonej pod 
względem środowiskowym;

Or. en
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Poprawka 79
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zdecydowanie wzywa Komisję do 
określenia dotacji szkodliwych dla 
środowiska jako „wyniku działań władz 
publicznych, które przynoszą korzyści 
konsumentom lub producentom, aby 
zwiększyć ich dochód lub obniżyć ich 
koszty, ale w ten sposób dyskryminują 
dobre praktyki środowiskowe”1; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
przyjęcia, bez zwłoki i do 2014 roku, 
konkretnych planów opartych na tej 
definicji w celu stopniowego wycofywania 
wszystkich dotacji szkodliwych dla 
środowiska do roku 2020, w tym również 
dotacji, które wspierają nieefektywne 
wykorzystanie zasobów odnawialnych, jak 
i dotacji do paliw kopalnych, a także do 
złożenia sprawozdania z postępów w 
ramach krajowych programów reform;
__________________
1Adaptacja definicji OECD (1998 i 2005) 
w sprawozdaniu IEEP et al. 2007, zob.: 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm. 

Or. en

Poprawka 80
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wyeliminowania 
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wszelkich ceł na towary środowiskowe;

Or. en

Poprawka 81
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje możliwości 
finansowania ekoinnowacji w ramach 
programów COSME, „Horyzont 2020” i 
LIFE;

23. z zadowoleniem przyjmuje możliwości 
finansowania ekoinnowacji w ramach 
programów COSME, „Horyzont 2020” i 
LIFE, oraz wzywa do zwiększenia 
wysokości środków finansowych, tak by 
intensywnie realizować już opracowane 
ekoinnowacje;

Or. bg

Poprawka 82
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje możliwości 
finansowania ekoinnowacji w ramach 
programów COSME, „Horyzont 2020” i 
LIFE;

23. z zadowoleniem przyjmuje możliwości 
finansowania ekoinnowacji w ramach 
wspólnej polityki rolnej oraz programów 
COSME, „Horyzont 2020” i LIFE;

Or. en

Poprawka 83
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Antigoni Papadopoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do wdrożenia 
niezbędnych instrumentów oraz 
przeznaczenia wystarczającej ilości 
zasobów budżetowych w celu zapewnienia 
łatwego przejścia pomiędzy Programem 
ramowym na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (CIP) oraz „Horyzont 2020” 
odnośnie do ekoinnowacji;

24. wzywa Komisję do wdrożenia 
niezbędnych instrumentów oraz 
przeznaczenia wystarczającej ilości 
zasobów budżetowych w celu zapewnienia 
łatwego przejścia pomiędzy Programem 
ramowym na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (CIP) oraz „Horyzont 2020” 
odnośnie do ekoinnowacji, a także 
przypomina, że zrównoważony udział 
kobiet i mężczyzn w procesie 
podejmowania decyzji ma decydujące 
znaczenie na wszystkich etapach i 
odnośnie do wszystkich aspektów 
finansowania;

Or. en

Poprawka 84
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do wdrożenia 
niezbędnych instrumentów oraz 
przeznaczenia wystarczającej ilości 
zasobów budżetowych w celu zapewnienia 
łatwego przejścia pomiędzy Programem 
ramowym na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (CIP) oraz „Horyzont 2020” 
odnośnie do ekoinnowacji;

24. wzywa Komisję do wdrożenia 
niezbędnych instrumentów oraz 
przeznaczenia wystarczającej ilości 
zasobów budżetowych w celu zapewnienia 
łatwego przejścia pomiędzy Programem 
ramowym na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (CIP) oraz „Horyzont 2020” 
odnośnie do ekoinnowacji, a także 
ułatwienia procedur i zmniejszenia 
ciężarów finansowych dla małych i 
średnich przedsiębiorstw;

Or. bg
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Poprawka 85
Marusya Lyubcheva

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24а. wzywa państwa członkowskie do 
uwzględniania ekoinnowacji w swoich 
dokumentach strategicznych na lata 2014-
2020 jako instrumentu rozwijania 
gospodarki ekologicznej, wzrostu i 
tworzenia nowych miejsc pracy, 
zapewniając zwiększanie aktywności 
przedsiębiorstw przy równym traktowaniu 
kobiet i mężczyzn, a także współpracę 
między oświatą, gospodarką i nauką;

Or. bg

Poprawka 86
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca Komisję, szczególnie, do 
planowania jasno określonych, 
ukierunkowanych i wzmocnionych
zasobów projektów powielania rynkowego, 
kapitału wysokiego ryzyka, tworzenia sieci 
kontaktów oraz umiędzynarodowienia na 
rzecz ekoinnowacji oraz ich 
komercjalizacji w UE przez MŚP, 
możliwie przy wykorzystaniu budżetów 
wyodrębnionych dla ekoinnowacji, jako 
minimalna gwarancja;

26. zachęca Komisję, szczególnie, do 
planowania jasno określonych zasobów 
projektów powielania rynkowego, kapitału 
wysokiego ryzyka, tworzenia sieci 
kontaktów oraz umiędzynarodowienia na 
rzecz ekoinnowacji oraz ich 
komercjalizacji w UE przez MŚP;

Or. en

Poprawka 87
Marina Yannakoudakis
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca Komisję, szczególnie, do 
planowania jasno określonych, 
ukierunkowanych i wzmocnionych 
zasobów projektów powielania rynkowego, 
kapitału wysokiego ryzyka, tworzenia sieci 
kontaktów oraz umiędzynarodowienia na 
rzecz ekoinnowacji oraz ich 
komercjalizacji w UE przez MŚP, 
możliwie przy wykorzystaniu budżetów 
wyodrębnionych dla ekoinnowacji, jako 
minimalna gwarancja;

26. zachęca Komisję, szczególnie, do 
planowania jasno określonych, 
ukierunkowanych i wzmocnionych 
zasobów projektów powielania rynkowego, 
kapitału wysokiego ryzyka, tworzenia sieci 
kontaktów oraz umiędzynarodowienia na 
rzecz ekoinnowacji oraz ich 
komercjalizacji w UE przez MŚP;

Or. en

Poprawka 88
Franco Bonanini

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zachęca Komisję, szczególnie, do 
planowania jasno określonych, 
ukierunkowanych i wzmocnionych 
zasobów projektów powielania rynkowego, 
kapitału wysokiego ryzyka, tworzenia sieci 
kontaktów oraz umiędzynarodowienia na 
rzecz ekoinnowacji oraz ich 
komercjalizacji w UE przez MŚP, 
możliwie przy wykorzystaniu budżetów 
wyodrębnionych dla ekoinnowacji, jako 
minimalna gwarancja;

26. zachęca Komisję, szczególnie, do 
planowania jasno określonych, 
ukierunkowanych i wzmocnionych 
zasobów projektów powielania rynkowego, 
kapitału wysokiego ryzyka, tworzenia sieci 
kontaktów oraz umiędzynarodowienia na 
rzecz ekoinnowacji, przy jednoczesnym 
zapewnieniu skutecznych powiązań 
między tymi środkami oraz sieciami i 
programami wsparcia na rzecz 
umiędzynarodowienia MŚP oraz lepszego 
dostępu do globalnych rynków, a także ich 
komercjalizacji w UE przez MŚP, 
możliwie przy wykorzystaniu budżetów 
wyodrębnionych dla ekoinnowacji, jako 
minimalna gwarancja;

Or. it
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Poprawka 89
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. uważa, że nie wyczerpano jeszcze 
potencjału MŚP i spółdzielni w zakresie 
promowania ekoinnowacji; wobec tego 
apeluje o szczególne możliwości 
finansowania dla MŚP i spółdzielni w 
związku z ekoinnowacyjnymi 
koncepcjami;

Or. en

Poprawka 90
Nikos Chrysogelos
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. jest przekonany, że potrzebne są 
innowacyjne narzędzia finansowe, aby 
poprawić możliwości w zakresie 
budowania potencjału i tworzenia sieci;

Or. en

Poprawka 91
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla, że zwiększeniu środków 28. podkreśla potrzebę uproszczenia
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musi towarzyszyć uproszczenie procedur 
finansowania;

procedur finansowania;

Or. en

Poprawka 92
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla, że zwiększeniu środków 
musi towarzyszyć uproszczenie procedur 
finansowania;

28. podkreśla, że efektywniejsze 
wykorzystanie środków musi iść w parze z 
uproszczeniem procedur finansowania;

Or. en

Poprawka 93
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. zwraca się do Rady Europejskiej o 
zwrócenie uwagi na ekoinnowacje, 
powstawanie miejsc pracy i wzrost 
generowany dzięki polityce ochrony 
środowiska, a także fakt, że polityka ta jest 
odpowiedzialna za dawanie Unii 
niezbędnych bodźców do rozwoju, przy 
jednoczesnym dokonywaniu porównań z 
działaniami podejmowanymi na innych 
kontynentach, które stanowią na Europy 
konkurencję, tak aby przemiany 
ekologiczne nie miały znacznego wpływu 
na europejską konkurencyjność i nie 
dokonywały się za cenę pewnej 
dezindustrializacji;

Or. fr


