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Poprawka 1
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Odniesienie 19a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
15 września 2009 r. pt. „Spójność polityki 
na rzecz rozwoju – stworzenie ram 
politycznych dla podejścia obejmującego 
całą UE” (COM(2009)458),

Or. en

Poprawka 2
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Odniesienie 19b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 
maja 2010 r. w sprawie spójności polityki 
UE na rzecz rozwoju i koncepcji 
rozszerzonej oficjalnej pomocy 
rozwojowej,

Or. en

Poprawka 3
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Odniesienie 19c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 
listopada 2010 r. w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w 
międzynarodowych umowach 
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handlowych,

Or. en

Poprawka 4
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Odniesienie 19d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 
marca 2011 r. dotyczące sprostaniu 
wyzwaniom związanym z surowcami oraz 
na rynkach towarowych,

Or. en

Poprawka 5
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Odniesienie 22a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 208 TFUE dotyczący 
spójności polityki na rzecz rozwoju,

Or. en

Poprawka 6
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Odniesienie 24a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 208 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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(Traktatu z Lizbony), w którym potwierdza 
się, że przy realizacji polityk, które 
mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające 
się, UE bierze pod uwagę cele współpracy 
na rzecz rozwoju,

Or. en

Poprawka 7
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Odniesienie 24b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w 
sprawie spójności polityki UE na rzecz 
rozwoju i koncepcji rozszerzonej oficjalnej 
pomocy rozwojowej1,
1 P/_TA(2010)0174.

Or. en

Poprawka 8
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że złożoność 
procedur administracyjnych i brak 
koordynacji między administracjami 
przekładają się na to, że uzyskanie 
zezwolenia na eksploatację zasobów 
kopalnych może trwać nawet kilka lat; 
mając na uwadze, że takie okresy 
oczekiwania są zbyt długie, zwiększają 
koszty inwestycyjne i eliminują z rynku 
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małe i średnie przedsiębiorstwa,

Or. es

Poprawka 9
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE wymaga silnej 
bazy przemysłowej i zielonego przemysłu, 
które w wysokim stopniu zależą od 
odpowiednich dostaw surowców, by 
przejść w stronę gospodarki 
niskoemisyjnej i pozostać konkurencyjną;

Or. en

Poprawka 10
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że inicjatywa na 
rzecz surowców podlegała krytyce ze 
strony krajów rozwijających się i 
organizacji pozarządowych z uwagi na to, 
że naruszała cele krajów ubogich z 
zakresu rozwoju i że nie była zgodna z 
zobowiązaniem UE do zapewnienia 
spójności polityki na rzecz rozwoju,

Or. en

Poprawka 11
Reinhard Bütikofer
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Projekt rezolucji
Punkt B preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że światowe 
zapotrzebowanie na surowce, a zwłaszcza 
na metale wykorzystywane w branżach 
technologicznych, stale rośnie,

Or. en

Poprawka 12
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w ostatnich 
dekadach wydajność pracy wzrosła o wiele 
szybciej niż wydajność surowców, a 
szacunki wskazują, że koszty pracy 
stanowią mniej niż 20% kosztów
produktu, a koszty surowców stanowią 
40%; mając na uwadze, że oznacza to 
konieczność podjęcia szybkich działań 
mających na celu zwiększenie wydajności 
zasobów,

Or. en

Poprawka 13
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w wielu krajach 
rozwijających się eksploatacja zasobów 
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naturalnych nie przyniosła korzyści 
społeczeństwu ze względu na 
niedemokratyczne reżimy, nadużycia, 
korupcję i konflikty zbrojne,

Or. es

Poprawka 14
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że postępy w nowych 
technologiach będą tylko zwiększały 
zapotrzebowanie na zasoby kluczowe dla 
rozwoju tych sektorów przemysłu,

Or. en

Poprawka 15
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że międzynarodowe 
dostawy są częściowo ograniczane 
limitami eksportowymi, a ceny biją 
rekordy wysokości,

Or. en

Poprawka 16
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w sektorze 
produkcji udział kosztów materiałowych 
wchodzących w skład łącznych kosztów 
produkcji jest o wiele wyższy niż udział 
związany z płacami pracowników oraz że 
oczekuje się, iż przynajmniej w 
perspektywie średnioterminowej udział 
kosztów materiałowych we wszystkich 
sektorach będzie się nadal zwiększał,

Or. en

Poprawka 17
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że rynki korzystają 
z równych warunków konkurencji,

Or. en

Poprawka 18
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że nasilona 
konkurencja o surowce może pogorszyć 
stosunki międzynarodowe i doprowadzić 
do konfliktów o zasoby,

Or. en
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Poprawka 19
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że pomimo 
długoterminowej poprawy wzrost 
wydajności surowców w UE był o wiele 
wolniejszy niż wzrost wydajności pracy,

Or. en

Poprawka 20
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że te wyzwania mogą 
stać się okazją do utworzenia nowych 
innowacyjnych partnerstw cechujących 
się obopólną korzystną współpracą 
pomiędzy UE a krajami trzecimi;

Or. en

Poprawka 21
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że zaproponowane 
przez Komisję działania mające na celu 
zwiększenie wydajności i recykling 
zasobów ograniczają się głównie do 
dokonywanie ocen tego, co można by 
zrobić, a nie stanowią konkretnych 
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środków, które należałoby podjąć, a w 
związku z tym są niewystarczające, aby 
osiągnąć wyznaczone cele,

Or. en

Poprawka 22
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że zdaniem Komisji 
lepsze wdrażanie i wykonanie istniejących 
przepisów w dziedzinie odpadów jest 
niezbędnym elementem promowania 
Europy bardziej efektywnie korzystającej z 
zasobów, ale że nie proponuje ona 
stworzenia agencji odpowiedzialnej za 
wdrażanie takich przepisów, ani 
specjalnego europejskiego organu 
odpowiedzialnego za przeprowadzanie 
bezpośrednich kontroli,

Or. en

Poprawka 23
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że zwiększenie 
stopnia recyklingu cennych surowców, 
zwłaszcza pierwiastków ziem rzadkich, 
wymaga znacznego poziomu demontażu,

Or. en
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Poprawka 24
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że zyskowny 
recykling opiera się na niezawodnej i 
wydajnej technologii klasyfikacji i 
oddzielania, ponieważ wartość surowców 
poddawanych recyklingowi zależy od 
czystości frakcji,

Or. en

Poprawka 25
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że innowacyjna 
strategia przemysłowa skupiona na 
zwiększeniu wydajności i recyklingu 
wspomoże trwałość, konkurencyjność 
i bezpieczeństwo dostaw,

Or. en

Poprawka 26
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie UE, Australia i Stany 
Zjednoczone są w stanie opracować 
metody wydobywania surowców własnych, 
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takich jak kluczowe surowce, metale 
nieszlachetne i pierwiastki ziem rzadkich 
(REE),

Or. en

Poprawka 27
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że sprawą najwyższej 
wagi jest podejmowanie terminowych 
i stanowczych kroków w ramach 
wdrażania skutecznej strategii oraz 
uzyskiwania wyników europejskiej 
inicjatywy na rzecz surowców,

Or. en

Poprawka 28
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przychylnie odnosi się do faktu, że 
Komisja zainicjowała temat surowców 
innych niż energia i produkty rolne 
w ramach swojej „inicjatywy na rzecz 
surowców” w 2008 r.,

1. przychylnie odnosi się do faktu, że 
Komisja zainicjowała temat surowców 
innych niż energia i produkty rolne 
w ramach swojej „inicjatywy na rzecz 
surowców” w 2008 r.; jest przekonany, że 
polityka dotycząca surowców i dyplomacja 
w odniesieniu do surowców mają 
ogromne znaczenie dla UE nie tylko w 
odniesieniu do polityki przemysłowej i 
handlu międzynarodowego, ale również 
jako kwestia przekrojowa odnosząca się 
do różnych obszarów polityki wewnętrznej 
oraz polityki zagranicznej i 
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bezpieczeństwa; zwraca się do Komisji o 
nadanie tej kwestii takiego samego 
priorytetu, jak kwestii związanej z 
energią; jest zdania, że jest to również 
zadanie dla ESDZ;

Or. en

Poprawka 29
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przychylnie odnosi się do faktu, że 
Komisja zainicjowała temat surowców 
innych niż energia i produkty rolne w 
ramach swojej „inicjatywy na rzecz 
surowców” w 2008 r.,

1. przychylnie odnosi się do faktu, że 
Komisja zainicjowała w 2008 roku temat 
polityki surowcowej w ramach „inicjatywy 
na rzecz surowców”, której ranga 
odpowiada znaczeniem polityce 
energetycznej, a zakres obejmuje 
wszystkie surowce mineralne i organiczne 
oraz wodę i powietrze;

Or. pl

Poprawka 30
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przychylnie odnosi się do faktu, że 
Komisja zainicjowała temat surowców 
innych niż energia i produkty rolne 
w ramach swojej „inicjatywy na rzecz 
surowców” w 2008 r.,

1. przychylnie odnosi się do faktu, że 
Komisja zainicjowała temat surowców 
innych niż energia i produkty rolne 
w ramach swojej „inicjatywy na rzecz 
surowców” w 2008 r.; zdecydowanie 
wzywa Komisję do dążenia do szybkiego 
wdrożenia inicjatywy na rzecz surowców;
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Or. en

Poprawka 31
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
oraz fakt, że wykracza on poza inicjatywę 
na rzecz surowców, obejmując również 
rynki towarowe; wzywa Komisję do 
należytego skupienia się na rynkach 
towarowych oraz inicjatywie na rzecz 
surowców w odrębnych działaniach;

2. wzywa Komisję do należytego skupienia 
się na rynkach towarowych oraz 
inicjatywie na rzecz surowców 
w odrębnych działaniach; problemy 
związane z tymi dwoma elementami mają 
inny charakter i wymagają podjęcia 
innych działań: jedne dotyczą wpływu 
rynków finansowych na wzrost cen 
żywności, a drugie dotyczą niedoboru 
istotnych surowców;

Or. en

Poprawka 32
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
oraz fakt, że wykracza on poza inicjatywę 
na rzecz surowców, obejmując również 
rynki towarowe; wzywa Komisję do 
należytego skupienia się na rynkach 
towarowych oraz inicjatywie na rzecz 
surowców w odrębnych działaniach;

2. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
oraz fakt, że wykracza on poza inicjatywę 
na rzecz surowców, obejmując również 
rynki towarowe; wzywa Komisję do 
należytego skupienia się na rynkach 
towarowych oraz inicjatywie na rzecz 
surowców w odrębnych działaniach; 
podkreśla, że trzy filary inicjatywy na 
rzecz surowców stanowią trzy podejścia do 
rozwiązania problemów dotyczących 
surowców; wzywa Komisję do 
zrównoważonego stosowania strategii na 
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rzecz surowców;

Or. de

Poprawka 33
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
oraz fakt, że wykracza on poza inicjatywę 
na rzecz surowców, obejmując również 
rynki towarowe; wzywa Komisję do 
należytego skupienia się na rynkach 
towarowych oraz inicjatywie na rzecz 
surowców w odrębnych działaniach;

2. wzywa Komisję do należytego skupienia 
się na rynkach towarowych oraz 
inicjatywie na rzecz surowców 
w odrębnych działaniach; problemy 
związane z tymi dwoma elementami mają 
inny charakter i wymagają podjęcia 
innych działań;

Or. en

Poprawka 34
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
oraz fakt, że wykracza on poza inicjatywę 
na rzecz surowców, obejmując również 
rynki towarowe; wzywa Komisję do 
należytego skupienia się na rynkach 
towarowych oraz inicjatywie na rzecz 
surowców w odrębnych działaniach;

2. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
oraz fakt, że wykracza on poza inicjatywę 
na rzecz surowców, obejmując również 
rynki towarowe; wzywa Komisję do 
należytego skupienia się na rynkach 
towarowych oraz inicjatywie na rzecz 
surowców w odrębnych działaniach; 
odnotowuje jednak, że strategia dotycząca 
surowców musi opierać się na silnej 
polityce innowacji i polityce przemysłowej 
dla Europy;

Or. en
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Poprawka 35
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
oraz fakt, że wykracza on poza inicjatywę 
na rzecz surowców, obejmując również 
rynki towarowe; wzywa Komisję do 
należytego skupienia się na rynkach 
towarowych oraz inicjatywie na rzecz 
surowców w odrębnych działaniach;

2. odnotowuje nowy komunikat Komisji 
oraz fakt, że wykracza on poza inicjatywę 
na rzecz surowców, obejmując również 
rynki towarowe; wzywa Komisję do 
należytego skupienia się na rynkach 
towarowych oraz inicjatywie na rzecz 
surowców w odrębnych działaniach, co 
stworzy podstawę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw surowców do Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 36
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że dostępność surowców, 
takich jak minerały metaliczne, minerały 
przemysłowe, materiały budowlane, 
drewno i kauczuk naturalny ma kluczowe 
znaczenie dla perspektyw rozwoju, 
konkurencyjności i utrzymania 
europejskiego przemysłu;

Or. de

Poprawka 37
Anni Podimata
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Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że rynki finansowe i 
towarowe są obecnie ze sobą bardziej 
powiązane niż kiedykolwiek wcześniej 
oraz że niestabilność cen towarów jest w 
znacznym stopniu spowodowana 
spekulacjami;

Or. en

Poprawka 38
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca uwagę na ogromną podaż 
surowców naturalnych w Europie oraz na 
potrzebę lepszej koordynacji w 
odniesieniu do metod wydobywania, 
dystrybucji, przetwarzania, ponownego 
wykorzystywania i recyklingu;

Or. en

Poprawka 39
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 2b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wzywa Komisję do kontynuowania 
przeglądu dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych w celu 
zapewnienia bardziej przejrzystego obrotu, 
dzięki umożliwieniu obrotu towarowymi 



AM\863329PL.doc 19/86 PE462.749v01-00

PL

instrumentami pochodnymi w ramach 
zorganizowanych systemów obrotu i 
nadaniu organom regulacyjnym 
uprawnień do określania limitów pozycji;

Or. en

Poprawka 40
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM); wzywa Komisję do dalszych 
działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału 
rafinacyjnego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi 
z nimi metalami nieszlachetnymi;

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM); wzywa Komisję do dalszych 
działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału 
rafinacyjnego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi 
z nimi metalami nieszlachetnymi; 
podkreśla potrzebę odróżnienia surowców 
na pierwszym etapie łańcucha dostaw od 
tych na ostatnim etapie, ponieważ 
wysokość kredytów eksportowych znacznie 
różni się w zależności od stopnia 
przetworzenia; podkreśla również, że 
powinno to zostać uwzględnione we 
wspomnianej analizie;

Or. en

Poprawka 41
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
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nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM); wzywa Komisję do dalszych 
działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału 
rafinacyjnego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi 
z nimi metalami nieszlachetnymi;

nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM), ponieważ pozwoli to na określenie 
konkretnych niedoborów surowców w 
Europie; wzywa Komisję do dalszych 
działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału 
rafinacyjnego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi 
z nimi metalami nieszlachetnymi;

Or. en

Poprawka 42
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM); wzywa Komisję do dalszych 
działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału 
rafinacyjnego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi 
z nimi metalami nieszlachetnymi;

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM); wzywa Komisję do okresowego 
aktualizowania wykazu surowców oraz do 
dalszych działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału 
rafinacyjnego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi 
z nimi metalami nieszlachetnymi;

Or. ro

Poprawka 43
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM); wzywa Komisję do dalszych 
działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału 
rafinacyjnego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi z 
nimi metalami nieszlachetnymi;

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM); wzywa Komisję do dalszych 
działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału ich 
dalszego przetwarzania, np. rafinacji i 
ekstrakcji prowadzących do wytwarzania 
półfabrykatów; zwraca uwagę na 
zróżnicowane paradygmaty logistyczne 
strumieni surowcowo-materiałowych na 
wspólnym rynku;

Or. pl

Poprawka 44
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM); wzywa Komisję do dalszych 
działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału 
rafinacyjnego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi 
z nimi metalami nieszlachetnymi;

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM), z których wszystkie są metalami 
wykorzystywanymi w branżach 
technologicznych; wzywa Komisję do 
dalszych działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału 
rafinacyjnego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi 
z nimi metalami nieszlachetnymi; należy 
podjąć dodatkowe wysiłki na rzecz 
stworzenia radaru ryzyka dla kluczowych 
surowców; podkreśla konieczność 
rozwiązania problemów dotyczących 
dostaw pierwiastków ziem rzadkich; 
podkreśla jednak, że należy wziąć pod 
uwagę wszystkie kluczowe surowce;
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Or. en

Poprawka 45
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM); wzywa Komisję do dalszych 
działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału 
rafinacyjnego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi 
z nimi metalami nieszlachetnymi;

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM); wzywa Komisję do dalszych 
działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, obecnych i 
przyszłych potrzeb i cen, potencjału 
rafinacyjnego branż przemysłu 
europejskiego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi 
z nimi metalami nieszlachetnymi; wzywa 
Komisję do przeanalizowania 
negatywnych skutków potencjalnych 
niedoborów kluczowych surowców, a w 
szczególności pierwiastków ziem rzadkich, 
w sektorze energii odnawialnej, 
nowoczesnych technologii i w sektorze 
obronnym;

Or. en

Poprawka 46
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM); wzywa Komisję do dalszych 
działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału 

3. przychylnie odnosi się do prac Komisji 
nad określeniem kluczowych surowców 
(CRM); wzywa Komisję do dalszych 
działań polegających na analizie 
łańcuchów dostaw w zależności od 
kluczowych surowców, potencjału 
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rafinacyjnego oraz interakcji między
surowcami kluczowymi a powiązanymi 
z nimi metalami nieszlachetnymi;

rafinacyjnego oraz interakcji między 
surowcami kluczowymi a powiązanymi 
z nimi metalami nieszlachetnymi, a także 
podkreśla konieczność obserwowania 
również często występujących, ale 
ważnych zasobów, w celu odwrócenia 
tendencji inflacji powodującej zwiększenie 
koncentracji własności wśród dostawców;

Or. en

Poprawka 47
Gaston Franco, Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje to, że w 
komunikacie Komisji inne surowce 
kluczowe, np. kauczuk naturalny, zostały 
objęte zakresem stosowania strategii; 
radzi, by podczas najbliższej aktualizacji 
wykazu surowców kluczowych właściwie 
oceniono problemy, których istnienie 
wykazano w odniesieniu do stabilnych 
dostaw kauczuku naturalnego; proponuje, 
by jednym z konkretnych celów działań 
dyplomatycznych dotyczących surowców 
było rozszerzenie obszaru pozyskiwania 
kauczuku naturalnego poza terytorium 
południowo-wschodniej Azji;

Or. fr

Poprawka 48
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca się do Komisji o klasyfikację 
podstawowych surowców tak, by 
uwzględnione zostały następujące 
kryteria: energochłonność przy ich 
pozyskiwaniu, końcowe wykorzystanie i 
ewentualna substytucja oraz dostępność 
na rynku UE, a także na rynku 
globalnym;

Or. pl

Poprawka 49
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla zrównoważony i 
uzupełniający charakter wykorzystywania 
surowców własnych w państwach 
członkowskich UE, skutecznej polityki 
handlowej i prawidłowego zarządzania 
surowcami w oparciu o ich skuteczne 
wykorzystanie i recykling w odniesieniu 
do europejskiej polityki w dziedzinie 
surowców;

Or. en

Poprawka 50
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że w ramach kluczowych 
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surowców krytyczność różnych elementów 
zmienia się, a w związku z tym ich 
dostępność i ceny są różne;

Or. en

Poprawka 51
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 3b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że ograniczenia w dostępie 
do kluczowych surowców (CRM), metali 
nieszlachetnych i pierwiastków ziem 
rzadkich (REE) stanowią poważne 
zagrożenie dla konkurencyjności i 
innowacyjności europejskiego przemysłu; 
ograniczenia te są bezpośrednim 
rezultatem niewystarczającego 
wykorzystania przez kraje bogate w zasoby 
surowców własnych oraz ich polityki 
przewidującej protekcjonizm handlowy;

Or. en

Poprawka 52
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że skuteczne zarządzanie 
polityką surowcową jest kluczem do 
skutecznej strategii; podkreśla potrzebę 
ścisłej współpracy z Komisją oraz 
pomiędzy państwami członkowskimi; 
zaleca powołanie międzywydziałowej 
grupy zadaniowej ds. surowców, idąc za 
przykładem Francji i USA, która 

4. wskazuje, że skuteczne zarządzanie 
polityką surowcową jest kluczem do 
skutecznej strategii dotyczącej surowców;
odnotowuje, że skuteczna strategia musi 
obejmować ciągły dialog z 
zainteresowanymi stronami; podkreśla 
potrzebę ścisłej współpracy z Komisją oraz 
pomiędzy państwami członkowskimi; 
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opracowałaby, monitorowała 
i modyfikowała strategie polityczne, by 
zapewnić strategiczną spójność i wspierać 
ustanowienie systemu wczesnego 
ostrzegania; wzywa Komisję do rozwijania 
koordynacji między państwami 
członkowskimi w zakresie wymiaru 
zewnętrznego; uważa, że oczekiwany 
komunikat w sprawie zewnętrznego 
wymiaru energii mógłby posłużyć za 
model;

zaleca powołanie w 2011 r. 
międzywydziałowej grupy zadaniowej 
wysokiego szczebla ds. surowców, idąc za 
przykładem Francji i USA, obejmującej 
odnośne dyrekcje generalne, Wspólne 
Centrum Badawcze (JRC), Europejską 
Agencję Środowiskową i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych, która 
opracowałaby, monitorowała 
i modyfikowała strategie polityczne, by 
zapewnić strategiczną spójność i wspierać 
ustanowienie systemu wczesnego 
ostrzegania; wzywa Komisję do 
zachęcania państw członkowskich do 
opracowywania własnych strategii 
dotyczących surowców oraz do rozwijania 
koordynacji i wymiany najlepszych 
praktyk między państwami 
członkowskimi, w tym w zakresie wymiaru 
zewnętrznego; sugeruje, aby oczekiwany 
komunikat w sprawie zewnętrznego 
wymiaru energii posłużył za model;

Or. en

Poprawka 53
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że skuteczne zarządzanie 
polityką surowcową jest kluczem do 
skutecznej strategii; podkreśla potrzebę 
ścisłej współpracy z Komisją oraz 
pomiędzy państwami członkowskimi; 
zaleca powołanie międzywydziałowej 
grupy zadaniowej ds. surowców, idąc za 
przykładem Francji i USA, która 
opracowałaby, monitorowała 
i modyfikowała strategie polityczne, by 
zapewnić strategiczną spójność i wspierać 
ustanowienie systemu wczesnego 
ostrzegania; wzywa Komisję do rozwijania 

4. wskazuje, że skuteczne zarządzanie 
polityką surowcową jest kluczem do 
skutecznej strategii; podkreśla potrzebę 
ścisłej współpracy z Komisją oraz 
pomiędzy państwami członkowskimi; 
zaleca powołanie międzywydziałowej 
grupy zadaniowej ds. surowców, idąc za 
przykładem Francji i USA, która 
opracowałaby, monitorowała 
i modyfikowała strategie polityczne, w tym 
umowy o partnerstwie, by zapewnić 
strategiczną spójność i wspierać 
ustanowienie systemu wczesnego 
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koordynacji między państwami 
członkowskimi w zakresie wymiaru 
zewnętrznego; uważa, że oczekiwany 
komunikat w sprawie zewnętrznego 
wymiaru energii mógłby posłużyć za 
model;

ostrzegania; wzywa Komisję do rozwijania 
koordynacji między państwami 
członkowskimi w zakresie wymiaru 
zewnętrznego; uważa, że oczekiwany 
komunikat w sprawie zewnętrznego 
wymiaru energii mógłby posłużyć za 
model;

Or. en

Poprawka 54
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że skuteczne zarządzanie 
polityką surowcową jest kluczem do 
skutecznej strategii; podkreśla potrzebę 
ścisłej współpracy z Komisją oraz 
pomiędzy państwami członkowskimi; 
zaleca powołanie międzywydziałowej 
grupy zadaniowej ds. surowców, idąc za 
przykładem Francji i USA, która 
opracowałaby, monitorowała 
i modyfikowała strategie polityczne, by 
zapewnić strategiczną spójność i wspierać 
ustanowienie systemu wczesnego 
ostrzegania; wzywa Komisję do rozwijania 
koordynacji między państwami 
członkowskimi w zakresie wymiaru 
zewnętrznego; uważa, że oczekiwany 
komunikat w sprawie zewnętrznego 
wymiaru energii mógłby posłużyć za 
model;

4. wskazuje, że skuteczne zarządzanie 
polityką surowcową jest kluczem do 
skutecznej strategii; podkreśla potrzebę 
ścisłej współpracy z Komisją oraz 
pomiędzy państwami członkowskimi; 
zaleca powołanie międzywydziałowej 
grupy zadaniowej ds. surowców, idąc za 
przykładem Francji i USA, która 
opracowałaby, monitorowała 
i modyfikowała strategie polityczne, w tym 
umowy o partnerstwie, by zapewnić 
strategiczną spójność i wspierać 
ustanowienie systemu wczesnego 
ostrzegania; wzywa Komisję do rozwijania 
koordynacji między państwami 
członkowskimi w zakresie wymiaru 
zewnętrznego; uważa, że oczekiwany 
komunikat w sprawie zewnętrznego 
wymiaru energii mógłby posłużyć za 
model;

Or. en

Poprawka 55
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że skuteczne zarządzanie 
polityką surowcową jest kluczem do 
skutecznej strategii; podkreśla potrzebę 
ścisłej współpracy z Komisją oraz 
pomiędzy państwami członkowskimi; 
zaleca powołanie międzywydziałowej 
grupy zadaniowej ds. surowców, idąc za 
przykładem Francji i USA, która 
opracowałaby, monitorowała 
i modyfikowała strategie polityczne, by 
zapewnić strategiczną spójność i wspierać 
ustanowienie systemu wczesnego 
ostrzegania; wzywa Komisję do rozwijania 
koordynacji między państwami 
członkowskimi w zakresie wymiaru 
zewnętrznego; uważa, że oczekiwany 
komunikat w sprawie zewnętrznego 
wymiaru energii mógłby posłużyć za 
model;

4. wskazuje, że skuteczne zarządzanie 
polityką surowcową jest kluczem do 
skutecznej strategii; podkreśla potrzebę 
ścisłej współpracy z Komisją i 
Parlamentem Europejskim oraz pomiędzy 
państwami członkowskimi; zaleca 
powołanie międzywydziałowej grupy 
zadaniowej ds. surowców, idąc za 
przykładem Francji i USA, która 
opracowałaby, monitorowała 
i modyfikowała strategie polityczne, by 
zapewnić strategiczną spójność i wspierać 
ustanowienie systemu wczesnego 
ostrzegania; wzywa Komisję do rozwijania 
koordynacji między państwami 
członkowskimi w zakresie wymiaru 
zewnętrznego; uważa, że oczekiwany 
komunikat w sprawie zewnętrznego 
wymiaru energii mógłby posłużyć za 
model;

Or. en

Poprawka 56
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że zapotrzebowanie na surowce 
mineralne, organiczne, wodę i powietrze 
jest funkcją szeroko zakrojonej polityki 
innowacyjnej w zakresie substytucji 
materiałowej, co wiąże się z końcowym ich 
wykorzystywaniem do wytwarzania 
produktów rynkowych; niezbędne jest 
zatem wsparcie innowacyjnych rozwiązań 
dotyczących surowców dla pozyskiwania 
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tworzyw konstrukcyjnych w budownictwie 
i przemyśle maszynowym, a także 
surowców służących pozyskiwaniu 
tworzyw o specjalnych właściwościach 
fizykochemicznych, jak np. metale ziem 
rzadkich, czy też miedź;

Or. pl

Poprawka 57
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przyjmuje do wiadomości istnienie 
problemów z dostawami surowców do 
sektorów obróbki drewna i do sektora 
energii odnawialnej i podkreśla znaczenie 
„kaskadowego” wykorzystywania 
produktów gospodarki leśnej (tj. najpierw 
należy zastosować je w produktach 
drzewnych, następnie odzyskać i 
wykorzystać ponownie lub poddać 
recyklingowi, a na końcu wykorzystać w 
celu wytworzenia energii) jako 
podstawowego kryterium podczas 
opracowywania zasad polityki dotyczącej 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 58
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. odnotowuje, że właściwe 
funkcjonowanie rynku surowców zapewni 
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przedsiębiorstwom niezbędne bodźce do 
bardziej wydajnego wykorzystywania 
surowców, poddawania ich recyklingowi i 
dokonywania dalszych inwestycji w 
działania badawczo-rozwojowe na rzecz 
ich zastąpienia; wzywa zatem Komisję do 
wspierania właściwego funkcjonowania 
rynku surowców;

Or. en

Poprawka 59
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do opracowania 
długoterminowego europejskiego planu 
działania na rzecz surowców do roku 
2050, w którym określono by potencjalne 
przyszłe wydarzenia, zagrożenia i 
możliwości w sektorach surowców i 
kluczowych surowców, a także który 
ułatwiałby europejskim branżom 
przemysłu oraz instytucjom naukowym i 
badawczym angażowanie się w 
długoterminowe planowanie i inwestycje;

Or. en

Poprawka 60
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, aby w następnym 
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ramowym programie badań opracowano 
program badań naukowych i innowacji w 
dziedzinie nowych surowców i materiałów, 
które w przyszłości będą mogły zastąpić 
obecnie wykorzystywane surowce, których 
zasoby są ograniczone;

Or. ro

Poprawka 61
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. odnotowuje, że właściwe 
funkcjonowanie rynku zapewni 
przedsiębiorstwom niezbędne bodźce do 
bardziej wydajnego wykorzystywania 
surowców, poddawania ich recyklingowi i 
dążenia do ich zastąpienia; wzywa zatem 
Komisję do wspierania właściwego 
funkcjonowania rynku surowców;

Or. en

Poprawka 62
Jan Březina

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. odnotowuje, że właściwe 
funkcjonowanie rynku zapewni 
przedsiębiorstwom niezbędne bodźce do 
bardziej wydajnego wykorzystywania 
surowców, poddawania ich recyklingowi i 
dążenia do ich zastąpienia; wzywa zatem 
Komisję do wspierania właściwego 
funkcjonowania rynku surowców;
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Or. en

Poprawka 63
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. odnotowuje, że właściwe 
funkcjonowanie rynku zapewni 
przedsiębiorstwom niezbędne bodźce do 
bardziej wydajnego wykorzystywania 
surowców, poddawania ich recyklingowi i 
dążenia do ich zastąpienia; wzywa zatem 
Komisję do wspierania właściwego 
funkcjonowania rynku surowców;

Or. en

Poprawka 64
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. apeluje do Komisji o przeprowadzenie 
szczegółowej analizy dotyczącej 
dostępności drewna, z uwzględnieniem 
potencjalnego popytu zgłaszanego przez 
sektory związane z leśnictwem i sektor 
energii odnawialnej (biomasa);

Or. en

Poprawka 65
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. nalega na regularne informowanie 
Parlamentu Europejskiego o rozwoju 
sytuacji w zakresie inicjatywy na rzecz 
surowców poprzez roczne sprawozdania 
z postępów;

5. nalega na regularne informowanie 
Parlamentu Europejskiego o rozwoju 
sytuacji w zakresie inicjatywy na rzecz 
surowców i realizacji jej założeń poprzez 
roczne sprawozdania z postępów; zwraca 
się o to, aby w sprawozdaniu tym 
uwzględniano również ocenę inicjatywy 
na rzecz surowców z punktu widzenia 
zobowiązania UE do zapewniania 
spójności polityki na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 66
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. nalega na regularne informowanie 
Parlamentu Europejskiego o rozwoju 
sytuacji w zakresie inicjatywy na rzecz 
surowców poprzez roczne sprawozdania 
z postępów;

5. nalega na regularne informowanie 
Parlamentu Europejskiego o rozwoju 
sytuacji w zakresie inicjatywy na rzecz 
surowców poprzez roczne sprawozdania 
z postępów, które muszą obejmować dane 
dotyczące pomiarów wydobycia i 
wykorzystania kluczowych surowców w 
odniesieniu do ich światowego wpływu 
środowiskowego i społecznego;

Or. en

Poprawka 67
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. nalega na regularne informowanie 
Parlamentu Europejskiego o rozwoju 
sytuacji w zakresie inicjatywy na rzecz 
surowców poprzez roczne sprawozdania 
z postępów;

5. wzywa Komisję do przedstawiania 
rocznego sprawozdania z postępów w 
zakresie inicjatywy na rzecz surowców;

Or. en

Poprawka 68
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że konieczny jest właściwy 
nadzór nad rynkami, szczególnie 
produktów spożywczych, energii 
elektrycznej i gazu, co umożliwi wykrycie 
potencjalnych przypadków nadużyć i 
zapobieżenie nieuzasadnionym 
spekulacjom;

Or. lt

Poprawka 69
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że dostępność surowców ma 
podstawowe znaczenie dla przemysłu, w 
tym dla MŚP, i że nieprzewidywalne 
wahania cen stanowią duży czynnik 
ryzyka;
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Or. en

Poprawka 70
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Śródtytuł drugi

Projekt rezolucji Poprawka

Szansa dla europejskiego przemysłu: 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
recykling, możliwości zastąpienia

Wyzwanie dla europejskiego przemysłu: 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
recykling, możliwości zastąpienia

Or. de

Poprawka 71
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Śródtytuł drugi

Projekt rezolucji Poprawka

Szansa dla europejskiego przemysłu: 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
recykling, możliwości zastąpienia

Szansa dla europejskiego przemysłu: 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, recykling, 
możliwości zastąpienia

Or. en

Poprawka 72
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
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konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz 
zmniejszenie zużycia zasobów; stwierdza, 
że Komisja powinna wspierać społeczne 
innowacje, zmianę stylu życia oraz takie 
nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz 
zmniejszenie zużycia zasobów; jest 
przekonany, że wszelkie inicjatywy 
podejmowane w tym względzie powinny 
być poprzedzone przez niezależną i 
kompleksową ocenę skutków oraz analizę 
kosztów i korzyści, aby spełnić warunki 
wydajności gospodarczej i utrzymania 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; stwierdza, że Komisja powinna 
wspierać społeczne innowacje, zmianę 
stylu życia oraz takie nowe koncepcje, jak 
ekoleasing, chemiczny leasing 
i współdzielenie;

Or. en

Poprawka 73
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz 
zmniejszenie zużycia zasobów; stwierdza, 
że Komisja powinna wspierać społeczne 
innowacje, zmianę stylu życia oraz takie 
nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz 
zmniejszenie zużycia zasobów; podkreśla 
znacznie konsekwentnego stosowania 
prawnie wiążącej europejskiej hierarchii 
postępowania z odpadami określonej w 
dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, 
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w ramach której priorytet przed 
odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem 
nadaje się zapobieganiu, ponownemu 
wykorzystaniu i recyklingowi; stwierdza, 
że Komisja powinna wspierać społeczne 
innowacje, zmianę stylu życia oraz takie 
nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

Or. en

Poprawka 74
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz 
zmniejszenie zużycia zasobów; stwierdza, 
że Komisja powinna wspierać społeczne 
innowacje, zmianę stylu życia oraz takie 
nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że o ile polityka handlowa jest 
najważniejszym obszarem w perspektywie 
krótkookresowej, o tyle dla 
konkurencyjności, trwałości 
i bezpieczeństwa dostaw w perspektywie 
średnio- i długookresowej kluczowe będą 
takie kwestie, jak zwiększenie wydajności, 
recykling oraz zmniejszenie zużycia 
zasobów; stwierdza, że Komisja powinna 
wspierać społeczne innowacje, zmianę 
stylu życia oraz takie nowe koncepcje, jak 
ekoleasing, chemiczny leasing 
i współdzielenie;

Or. en

Poprawka 75
Paul Rübig
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz 
zmniejszenie zużycia zasobów; stwierdza, 
że Komisja powinna wspierać społeczne 
innowacje, zmianę stylu życia oraz takie 
nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że o ile podjęcie działań w 
zakresie polityki handlowej jest 
najważniejszym problemem, który należy 
rozwiązać w perspektywie 
krótkookresowej, o tyle dla 
konkurencyjności, trwałości 
i bezpieczeństwa dostaw kluczowe będą 
takie kwestie, jak zwiększenie wydajności, 
recykling oraz zmniejszenie zużycia 
zasobów; stwierdza, że Komisja powinna 
wspierać społeczne innowacje, zmianę 
stylu życia oraz takie nowe koncepcje, jak 
ekoleasing, chemiczny leasing 
i współdzielenie;

Or. en

Poprawka 76
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz 
zmniejszenie zużycia zasobów; stwierdza, 

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE, zwiększenie 
konkurencyjności oraz stworzenie 
wysokich i stabilnych poziomów 
wykwalifikowanej siły roboczej dzięki 
ambitnej i innowacyjnej strategii 
przemysłowej; zauważa, że 
w perspektywie średnio- i długookresowej 
dla konkurencyjności, trwałości 
i bezpieczeństwa dostaw kluczowe będą 
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że Komisja powinna wspierać społeczne 
innowacje, zmianę stylu życia oraz takie 
nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

takie kwestie, jak zwiększenie wydajności, 
recykling oraz zmniejszenie zużycia 
zasobów; stwierdza, że Komisja powinna 
wspierać społeczne innowacje, zmianę 
stylu życia oraz takie nowe koncepcje, jak 
ekoleasing, chemiczny leasing 
i współdzielenie;

Or. en

Poprawka 77
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz
zmniejszenie zużycia zasobów; stwierdza, 
że Komisja powinna wspierać społeczne 
innowacje, zmianę stylu życia oraz takie 
nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling,
zmniejszenie zużycia zasobów oraz 
opracowanie zielonych technologii; 
stwierdza, że Komisja powinna wspierać 
społeczne innowacje, zmianę stylu życia 
oraz takie nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

Or. fr

Poprawka 78
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz 
zmniejszenie zużycia zasobów; stwierdza, 
że Komisja powinna wspierać społeczne 
innowacje, zmianę stylu życia oraz takie 
nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz 
zmniejszenie zużycia zasobów i 
stosowanie zasady dłuższego 
wykorzystywania zasobów; stwierdza, że 
Komisja powinna wspierać społeczne 
innowacje, zmianę stylu życia oraz takie 
nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

Or. en

Poprawka 79
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz 
zmniejszenie zużycia zasobów; stwierdza, 
że Komisja powinna wspierać społeczne 
innowacje, zmianę stylu życia oraz takie 
nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE, rozwój 
potencjału technicznego i specjalistycznej 
wiedzy oraz zwiększenie konkurencyjności 
dzięki ambitnej i innowacyjnej strategii 
przemysłowej i badawczej; zauważa, że 
w perspektywie średnio- i długookresowej 
dla konkurencyjności, trwałości 
i bezpieczeństwa dostaw kluczowe będą 
takie kwestie, jak zwiększenie wydajności, 
recykling oraz zmniejszenie zużycia 
zasobów; stwierdza, że Komisja powinna 
wspierać społeczne innowacje, zmianę 
stylu życia oraz takie nowe koncepcje, jak 



AM\863329PL.doc 41/86 PE462.749v01-00

PL

ekoleasing, chemiczny leasing 
i współdzielenie;

Or. en

Poprawka 80
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz 
zmniejszenie zużycia zasobów; stwierdza, 
że Komisja powinna wspierać społeczne 
innowacje, zmianę stylu życia oraz takie 
nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

6. zauważa, że sprostanie wyzwaniom 
w zakresie surowców może przyczynić się 
do ożywienia bazy przemysłowej w UE 
oraz zwiększenie konkurencyjności dzięki 
ambitnej i innowacyjnej strategii 
przemysłowej; zauważa, że 
w perspektywie średnio- i długookresowej 
dla konkurencyjności, trwałości 
i bezpieczeństwa dostaw kluczowe będą 
takie kwestie, jak zwiększenie wydajności, 
recykling oraz zmniejszenie zużycia 
zasobów; stwierdza, że Komisja powinna 
wspierać społeczne innowacje, zmianę 
stylu życia oraz takie nowe koncepcje, jak 
ekoleasing, chemiczny leasing 
i współdzielenie;

Or. de

Poprawka 81
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 

6. zauważa, że wyzwania w zakresie 
surowców są również szansą na ożywienie 
bazy przemysłowej w UE oraz zwiększenie 
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konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, recykling oraz 
zmniejszenie zużycia zasobów; stwierdza, 
że Komisja powinna wspierać społeczne 
innowacje, zmianę stylu życia oraz takie 
nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

konkurencyjności dzięki ambitnej 
i innowacyjnej strategii przemysłowej; 
zauważa, że w perspektywie średnio-
i długookresowej dla konkurencyjności, 
trwałości i bezpieczeństwa dostaw 
kluczowe będą takie kwestie, jak 
zwiększenie wydajności, ponowne 
wykorzystanie, energooszczędny recykling 
oraz zmniejszenie zużycia zasobów; 
stwierdza, że Komisja powinna wspierać 
społeczne innowacje, zmianę stylu życia 
oraz takie nowe koncepcje, jak ekoleasing, 
chemiczny leasing i współdzielenie;

Or. en

Poprawka 82
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że konieczne jest 
utworzenie systemu monitorowania rynku 
na szczeblu UE i udzielenie nowym 
instytucjom z obszaru regulacji energetyki 
potrzebnych pełnomocnictw w dążeniu do 
zapewnienia firmom i obywatelom Europy
właściwego działania rynków 
energetycznych oraz konkurencyjnego i 
przejrzystego działania rynku 
wewnętrznego;

Or. lt

Poprawka 83
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że dostępność surowców, a 
zwłaszcza nieprzewidywalne wahania cen, 
ma podstawowe znaczenie dla całego 
sektora przemysłu, w tym dla MŚP;

Or. en

Poprawka 84
Jan Březina

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do włączenia do 
niej celu poprawy efektywności 
gospodarowania zasobami o 3% rocznie 
netto, niezależnie od zmian PKB; wzywa 
Komisję do pracy nad wiarygodną 
metodologią mierzącą efektywność 
gospodarowania zasobami;

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami;

Or. en

Poprawka 85
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do włączenia 
do niej celu poprawy efektywności 

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do pracy nad 
wiarygodną metodologią mierzącą 
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gospodarowania zasobami o 3% rocznie 
netto, niezależnie od zmian PKB; wzywa 
Komisję do pracy nad wiarygodną 
metodologią mierzącą efektywność 
gospodarowania zasobami;

efektywność gospodarowania zasobami
oraz istniejący potencjał do wprowadzania 
dalszych usprawnień w ramach jej 
inicjatywy przewodniej „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”, która 
również dopuszcza tworzenie porównań z 
branżami przemysłu w innych państwach, 
dzięki czemu cele związane z 
efektywnością gospodarowania 
surowcami w Europie mogą być 
omawiane w oparciu o obiektywne 
założenia;

Or. en

Poprawka 86
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do włączenia 
do niej celu poprawy efektywności 
gospodarowania zasobami o 3% rocznie 
netto, niezależnie od zmian PKB; wzywa 
Komisję do pracy nad wiarygodną 
metodologią mierzącą efektywność 
gospodarowania zasobami;

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do pracy nad 
wiarygodną metodologią mierzącą 
efektywność gospodarowania zasobami, 
aby możliwe było ustalenie celów 
związanych z corocznym zwiększaniem 
efektywności gospodarowania zasobami;

Or. de

Poprawka 87
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do włączenia 
do niej celu poprawy efektywności 
gospodarowania zasobami o 3% rocznie 
netto, niezależnie od zmian PKB; wzywa 
Komisję do pracy nad wiarygodną 
metodologią mierzącą efektywność 
gospodarowania zasobami;

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do pracy nad 
wiarygodną metodologią mierzącą 
efektywność gospodarowania zasobami; 
wzywa Komisję do zidentyfikowania 
przeszkód w zwiększaniu wydajności 
surowców (np. przeszkody techniczne, 
koszty, itp.);

Or. de

Poprawka 88
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do włączenia 
do niej celu poprawy efektywności 
gospodarowania zasobami o 3% rocznie 
netto, niezależnie od zmian PKB; wzywa 
Komisję do pracy nad wiarygodną 
metodologią mierzącą efektywność 
gospodarowania zasobami;

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do włączenia 
do niej celu poprawy efektywności 
gospodarowania zasobami o 2050% 
rocznie netto, niezależnie od zmian PKB; 
wzywa Komisję do pracy nad wiarygodną 
metodologią mierzącą efektywność 
gospodarowania zasobami, z 
uwzględnieniem prac Eurostatu w tym 
obszarze; wzywa KE do określenia 
długoterminowego ambitnego celu, 
takiego jak osiągnięcie do 2050 r. 
poziomu rocznego zużycia zasobów na 
osobę wynoszącego 6–10 ton;

Or. en
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Poprawka 89
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do włączenia 
do niej celu poprawy efektywności 
gospodarowania zasobami o 3% rocznie 
netto, niezależnie od zmian PKB; wzywa 
Komisję do pracy nad wiarygodną 
metodologią mierzącą efektywność 
gospodarowania zasobami;

7. podkreśla, że kwestia wzrostu 
gospodarczego musi zostać oddzielona od 
kwestii zwiększonego wykorzystania 
zasobów; przychylnie odnosi się zatem do 
zamysłu otwarcia przez Komisję 
inicjatywy dotyczącej oszczędnego 
gospodarowania zasobami; wzywa 
Komisję do włączenia do niej celu 
poprawy efektywności gospodarowania 
zasobami o 3% rocznie netto, niezależnie 
od zmian PKB; wzywa Komisję do pracy 
nad wiarygodną metodologią mierzącą 
efektywność gospodarowania zasobami, z 
uwzględnieniem oddziaływania 
wykorzystywanych zasobów na 
środowisko;

Or. en

Poprawka 90
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do włączenia do 
niej celu poprawy efektywności 
gospodarowania zasobami o 3% rocznie 
netto, niezależnie od zmian PKB; wzywa 
Komisję do pracy nad wiarygodną 
metodologią mierzącą efektywność 
gospodarowania zasobami;

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej efektywności gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do pracy nad 
wiarygodną metodologią mierzącą 
efektywność gospodarowania zasobami;



AM\863329PL.doc 47/86 PE462.749v01-00

PL

Or. en

Poprawka 91
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do włączenia 
do niej celu poprawy efektywności 
gospodarowania zasobami o 3% rocznie 
netto, niezależnie od zmian PKB; wzywa 
Komisję do pracy nad wiarygodną 
metodologią mierzącą efektywność 
gospodarowania zasobami;

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do włączenia 
do niej celu poprawy efektywności 
gospodarowania zasobami o 3% rocznie 
netto, niezależnie od zmian PKB; zwraca 
się do Komisji o pracę nad wiarygodną 
metodologią mierzącą efektywność 
gospodarowania zasobami, z 
wykorzystaniem zbioru wskaźników 
pozwalających określić ilościowo łączne 
wykorzystanie surowców, a także wpływ 
na gleby i zasoby wodne oraz ślad 
węglowy w skali światowej;

Or. en

Poprawka 92
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do włączenia 
do niej celu poprawy efektywności 
gospodarowania zasobami o 3% rocznie 
netto, niezależnie od zmian PKB; wzywa 
Komisję do pracy nad wiarygodną 
metodologią mierzącą efektywność 

7. przychylnie odnosi się do zamysłu 
otwarcia przez Komisję inicjatywy 
dotyczącej oszczędnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do włączenia 
do niej celu poprawy efektywności 
gospodarowania zasobami; wzywa 
Komisję do pracy nad wiarygodną 
metodologią mierzącą efektywność 
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gospodarowania zasobami; gospodarowania zasobami;

Or. en

Poprawka 93
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa do rozpowszechniania 
informacji na temat istniejących praktyk 
leśniczych w ramach różnych strategii 
politycznych Unii, ponieważ obecnie takie 
praktyki nie są w wystarczającym stopniu 
wykorzystywane, zwłaszcza te, które służą 
podwyższaniu ekonomicznej wartości 
lasów, np. ponowne zalesianie 
przewidziane w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich, a to wszystko 
w celu zwiększania dostępności surowców 
drzewnych;

Or. fr

Poprawka 94
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla konieczność rozpoczęcia 
kampanii informacyjnej na szczeblu 
europejskim, promującej wykorzystywanie 
drewna we wszystkich postaciach ze 
względu na jego walory, wartość 
symboliczną, korzyści, jakie przynosi 
środowisku, zwłaszcza poprzez 
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pochłanianie dwutlenku węgla, oraz duże 
znaczenie dla działalności na obszarach 
wiejskich;

Or. fr

Poprawka 95
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 7c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. podkreśla pilną konieczność przyjęcia 
na szczeblu europejskim „planu na rzecz 
wykorzystywania drewna” zgodnie z tym, 
co zaproponowano we wnioskach z 
konferencji organizacji zawodowych z 
branży leśniczej, która odbyła się 
26.09.2008 r. w Compiègne we Francji; 
zwraca się o akcentowanie aspektu 
wykorzystywania drewna, podstawowego 
surowca ekologicznego, w zamówieniach 
publicznych; proponuje całkowite 
włączenie problematyki dotyczącej 
biomasy, zwłaszcza drewna, do polityki na 
rzecz rozwoju wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych;

Or. fr

Poprawka 96
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim 
narzędziem, jednak wzywa Komisję do 

skreślony
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zbadania, czy podatek od wody 
i użytkowania gruntów nie okazałby się 
korzystny;

Or. en

Poprawka 97
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim 
narzędziem, jednak wzywa Komisję do 
zbadania, czy podatek od wody 
i użytkowania gruntów nie okazałby się 
korzystny;

8. apeluje do Komisji o zlecenie 
przeprowadzenia badania dotyczącego 
skutków podatku od surowców 
mineralnych, surowców 
nieenergetycznych, wody i użytkowania 
gruntów, zwracając szczególną uwagę na 
ewentualne niezamierzone skutki, takie 
jak efekt odbicia, niezrównoważone 
zastępowanie, unikanie prowadzenia 
działalności gospodarczej lub jej 
przenoszenie do państw nienależących do 
UE;

Or. en

Poprawka 98
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim 
narzędziem, jednak wzywa Komisję do 
zbadania, czy podatek od wody 
i użytkowania gruntów nie okazałby się 
korzystny;

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim 
narzędziem;
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Or. de

Poprawka 99
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim 
narzędziem, jednak wzywa Komisję do 
zbadania, czy podatek od wody 
i użytkowania gruntów nie okazałby się 
korzystny;

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim 
narzędziem;

Or. en

Poprawka 100
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim 
narzędziem, jednak wzywa Komisję do 
zbadania, czy podatek od wody 
i użytkowania gruntów nie okazałby się 
korzystny;

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim 
narzędziem zwiększania wydajności 
surowców;

Or. de

Poprawka 101
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim
narzędziem, jednak wzywa Komisję do 
zbadania, czy podatek od wody 
i użytkowania gruntów nie okazałby się 
korzystny;

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim 
narzędziem;

Or. ro

Poprawka 102
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim 
narzędziem, jednak wzywa Komisję do 
zbadania, czy podatek od wody i 
użytkowania gruntów nie okazałby się 
korzystny;

8. uważa, że podatek od posiadanych
surowców mineralnych nie jest 
odpowiednim narzędziem fiskalnym 
stymulującym rozwój ich pozyskiwania, 
jednak wzywa Komisję do zbadania, czy 
podatek od użytkowanej wody i powietrza 
oraz gruntów i struktur geologicznych nie 
okazałby się korzystny;

Or. pl

Poprawka 103
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim 
narzędziem, jednak wzywa Komisję do 

8. uważa, że podatek od surowców 
mineralnych nie jest odpowiednim 
narzędziem; wzywa Komisję do 
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zbadania, czy podatek od wody 
i użytkowania gruntów nie okazałby się 
korzystny;

skoncentrowania się na zwiększaniu 
efektywności gospodarowania surowcami 
w Europie;

Or. en

Poprawka 104
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do objęcia surowców 
instrumentami dla ekoprojektów, 
współpracy z organami normalizacyjnymi, 
ocenienia wykonalności programu „top-
runner” dla produktów związanych 
z efektywnym gospodarowaniem 
zasobami, wzmocnienia doradztwa 
z zakresu efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności dla MŚP, 
a także wzywa przedsiębiorstwa do 
korzystania z systemu ekozarządzania 
i ekoaudytu (EMAS); wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do częstszego 
korzystania z zamówień publicznych 
w celu położenia nacisku na stosowanie 
produktów charakteryzujących się 
oszczędnym zużyciem zasobów oraz 
produktów wykorzystujących surowce 
wtórne; podkreśla znaczenie ujęcia kwestii 
zużycia zasobów w informacji o produkcie 
oraz oznakowaniu ekologicznym, aby dać 
konsumentom możliwość wyboru; wzywa 
europejskie organy normalizacyjne do 
podkreślania kwestii efektywnego 
korzystania z zasobów przy ustanawianiu 
norm;

9. wzywa Komisję do objęcia surowców 
instrumentami dla ekoprojektów, 
współpracy z organami normalizacyjnymi, 
ocenienia wykonalności programu „top-
runner” dla produktów związanych 
z efektywnym gospodarowaniem 
zasobami, wzmocnienia doradztwa 
z zakresu efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności dla MŚP, np. 
poprzez wzmacnianie tych programów w 
ramach Agencji Wykonawczej ds. 
Konkurencyjności i Innowacyjności 
(EACI), a także wzywa Komisję do 
wspierania MŚP w tym zakresie również 
za pośrednictwem m.in. inicjowania 
kampanii informacyjnych, wspierania 
dzielenia się przez państwa członkowskie 
najlepszymi praktykami, udzielania 
dostępu do odnośnych badań w ramach 
PR7 i przyszłych programów badawczych 
UE; wzywa przedsiębiorstwa do 
korzystania z systemu ekozarządzania 
i ekoaudytu (EMAS) lub norm ISO; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do częstszego korzystania z zamówień 
publicznych w celu położenia nacisku na 
stosowanie produktów charakteryzujących 
się oszczędnym zużyciem zasobów oraz 
produktów wykorzystujących surowce 
wtórne, a także do zagwarantowania 
solidnego i przejrzystego procesu 
recyklingu w momencie ich wycofania z 
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użycia; odnotowuje, że w procesie 
recyklingu liczy się nie tylko ilość, ale 
również jakość; podkreśla w związku z tym 
znaczenie projektu produktu, który będzie 
ułatwiać proces recyklingu; podkreśla 
znaczenie ujęcia kwestii zużycia zasobów 
w informacji o produkcie oraz 
oznakowaniu ekologicznym, aby dać 
konsumentom możliwość wyboru; wzywa 
europejskie organy normalizacyjne do 
podkreślania kwestii efektywnego 
korzystania z zasobów przy ustanawianiu 
norm;

Or. en

Poprawka 105
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do objęcia surowców 
instrumentami dla ekoprojektów, 
współpracy z organami normalizacyjnymi, 
ocenienia wykonalności programu „top-
runner” dla produktów związanych 
z efektywnym gospodarowaniem 
zasobami, wzmocnienia doradztwa 
z zakresu efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności dla MŚP, 
a także wzywa przedsiębiorstwa do 
korzystania z systemu ekozarządzania 
i ekoaudytu (EMAS); wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do częstszego 
korzystania z zamówień publicznych 
w celu położenia nacisku na stosowanie 
produktów charakteryzujących się 
oszczędnym zużyciem zasobów oraz 
produktów wykorzystujących surowce 
wtórne; podkreśla znaczenie ujęcia kwestii 
zużycia zasobów w informacji o produkcie 
oraz oznakowaniu ekologicznym, aby dać 
konsumentom możliwość wyboru; wzywa 

9. wzywa Komisję do objęcia surowców 
instrumentami dla ekoprojektów, 
współpracy z organami normalizacyjnymi, 
ocenienia wykonalności programu „top-
runner” dla produktów związanych 
z efektywnym gospodarowaniem 
zasobami, wzmocnienia doradztwa 
z zakresu efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności dla MŚP, 
a także wzywa przedsiębiorstwa do 
korzystania z systemu ekozarządzania 
i ekoaudytu (EMAS); wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do częstszego 
korzystania z zamówień publicznych 
w celu położenia nacisku na stosowanie 
produktów charakteryzujących się 
oszczędnym zużyciem zasobów oraz 
produktów wykorzystujących surowce 
wtórne; podkreśla znaczenie ujęcia kwestii 
zużycia zasobów w informacji o produkcie 
oraz oznakowaniu ekologicznym, aby dać 
konsumentom możliwość wyboru; wzywa 
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europejskie organy normalizacyjne do 
podkreślania kwestii efektywnego 
korzystania z zasobów przy ustanawianiu 
norm;

europejskie organy normalizacyjne do 
podkreślania kwestii efektywnego 
korzystania z zasobów przy ustanawianiu 
norm; nalega, aby Komisja przeprowadziła 
badanie dotyczące hierarchii surowców w 
celu określenia łańcuchów dostaw i 
sposobów wykorzystywania surowców 
zgodnie z ich największą wartością 
dodaną z perspektywy gospodarczej, 
środowiskowej i społecznej;

Or. en

Poprawka 106
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do objęcia surowców 
instrumentami dla ekoprojektów, 
współpracy z organami normalizacyjnymi, 
ocenienia wykonalności programu „top-
runner” dla produktów związanych 
z efektywnym gospodarowaniem 
zasobami, wzmocnienia doradztwa 
z zakresu efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności dla MŚP, 
a także wzywa przedsiębiorstwa do 
korzystania z systemu ekozarządzania 
i ekoaudytu (EMAS); wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do częstszego 
korzystania z zamówień publicznych 
w celu położenia nacisku na stosowanie 
produktów charakteryzujących się 
oszczędnym zużyciem zasobów oraz 
produktów wykorzystujących surowce 
wtórne; podkreśla znaczenie ujęcia kwestii 
zużycia zasobów w informacji o produkcie 
oraz oznakowaniu ekologicznym, aby dać 
konsumentom możliwość wyboru; wzywa 
europejskie organy normalizacyjne do 
podkreślania kwestii efektywnego 
korzystania z zasobów przy ustanawianiu 

9. wzywa Komisję do dokonania oceny 
możliwości wprowadzenia nowych 
instrumentów służących monitorowaniu 
surowców w produktach i wzmocnieniu
doradztwa z zakresu efektywnego 
gospodarowania zasobami, 
w szczególności dla MŚP, a także wzywa 
przedsiębiorstwa do korzystania z systemu 
ekozarządzania i ekoaudytu (EMAS); 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do częstszego korzystania z zamówień 
publicznych w celu położenia nacisku na 
stosowanie produktów charakteryzujących 
się oszczędnym zużyciem zasobów oraz 
produktów wykorzystujących surowce 
wtórne; podkreśla znaczenie ujęcia kwestii 
zużycia zasobów w informacji o produkcie 
oraz oznakowaniu ekologicznym, aby dać 
konsumentom możliwość wyboru; wzywa 
europejskie organy normalizacyjne do 
podkreślania kwestii efektywnego 
korzystania z zasobów przy ustanawianiu 
norm;
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norm;

Or. en

Poprawka 107
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do objęcia surowców 
instrumentami dla ekoprojektów, 
współpracy z organami normalizacyjnymi, 
ocenienia wykonalności programu „top-
runner” dla produktów związanych 
z efektywnym gospodarowaniem 
zasobami, wzmocnienia doradztwa 
z zakresu efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności dla MŚP, 
a także wzywa przedsiębiorstwa do 
korzystania z systemu ekozarządzania 
i ekoaudytu (EMAS); wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do częstszego 
korzystania z zamówień publicznych 
w celu położenia nacisku na stosowanie 
produktów charakteryzujących się 
oszczędnym zużyciem zasobów oraz 
produktów wykorzystujących surowce 
wtórne; podkreśla znaczenie ujęcia kwestii 
zużycia zasobów w informacji o produkcie 
oraz oznakowaniu ekologicznym, aby dać 
konsumentom możliwość wyboru; wzywa 
europejskie organy normalizacyjne do 
podkreślania kwestii efektywnego 
korzystania z zasobów przy ustanawianiu 
norm;

9. wzywa Komisję do zbadania celowości 
objęcia surowców instrumentami dla 
ekoprojektów, współpracy z organami 
normalizacyjnymi, ocenienia wykonalności 
programu „top-runner” dla produktów 
związanych z efektywnym 
gospodarowaniem zasobami, wzmocnienia 
doradztwa z zakresu efektywnego 
gospodarowania zasobami, 
w szczególności dla MŚP, a także wzywa 
przedsiębiorstwa do korzystania z systemu 
ekozarządzania i ekoaudytu (EMAS); 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do częstszego korzystania z zamówień 
publicznych w celu położenia nacisku na 
stosowanie produktów charakteryzujących 
się oszczędnym zużyciem zasobów oraz 
produktów wykorzystujących surowce 
wtórne; podkreśla znaczenie ujęcia kwestii 
zużycia zasobów w informacji o produkcie 
oraz oznakowaniu ekologicznym, aby dać 
konsumentom możliwość wyboru; wzywa 
europejskie organy normalizacyjne do 
podkreślania kwestii efektywnego 
korzystania z zasobów przy ustanawianiu 
norm;

Or. de

Poprawka 108
Francesco De Angelis
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do objęcia surowców 
instrumentami dla ekoprojektów, 
współpracy z organami normalizacyjnymi, 
ocenienia wykonalności programu „top-
runner” dla produktów związanych 
z efektywnym gospodarowaniem 
zasobami, wzmocnienia doradztwa 
z zakresu efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności dla MŚP, 
a także wzywa przedsiębiorstwa do 
korzystania z systemu ekozarządzania 
i ekoaudytu (EMAS); wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do częstszego 
korzystania z zamówień publicznych 
w celu położenia nacisku na stosowanie 
produktów charakteryzujących się 
oszczędnym zużyciem zasobów oraz 
produktów wykorzystujących surowce 
wtórne; podkreśla znaczenie ujęcia kwestii 
zużycia zasobów w informacji o produkcie 
oraz oznakowaniu ekologicznym, aby dać 
konsumentom możliwość wyboru; wzywa 
europejskie organy normalizacyjne do 
podkreślania kwestii efektywnego 
korzystania z zasobów przy ustanawianiu 
norm;

9. wzywa Komisję do objęcia surowców 
instrumentami dla ekoprojektów, 
współpracy z organami normalizacyjnymi, 
ocenienia wykonalności programu „top-
runner” dla produktów związanych 
z efektywnym gospodarowaniem 
zasobami, wzmocnienia doradztwa 
z zakresu efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności dla mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw, a także 
wzywa przedsiębiorstwa do korzystania 
z systemu ekozarządzania i ekoaudytu 
(EMAS); wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do częstszego korzystania 
z zamówień publicznych w celu położenia 
nacisku na stosowanie produktów 
charakteryzujących się oszczędnym 
zużyciem zasobów oraz produktów 
wykorzystujących surowce wtórne; 
podkreśla znaczenie ujęcia kwestii zużycia 
zasobów w informacji o produkcie oraz 
oznakowaniu ekologicznym, aby dać 
konsumentom możliwość wyboru; wzywa 
europejskie organy normalizacyjne do 
podkreślania kwestii efektywnego 
korzystania z zasobów przy ustanawianiu 
norm;

Or. it

Poprawka 109
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do przeanalizowania 
sposobu, w jaki można zmienić dyrektywę 
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w sprawie ekoprojektu, dyrektywę w 
sprawie pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, dyrektywę w sprawie 
zużytego sprzętu elektrotechnicznego 
i elektronicznego oraz dyrektywę w 
sprawie zużytych baterii, aby zwiększyć 
nie tylko ogólny poziom recyklingu, ale 
również poziom recyklingu surowców, w 
tym pierwiastków ziem rzadkich, np. 
poprzez określenie bardziej szczegółowych 
wymogów dotyczących demontażu, a także 
do zaproponowania odpowiednich 
poprawek do tych aktów prawnych;

Or. en

Poprawka 110
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że pierwiastki ziem 
rzadkich są wykorzystywane do produkcji 
monitorów, telefonów komórkowych i 
innych urządzeń codziennego użytku, że 
są niezbędne do produkcji magnesów 
stałych wykorzystywanych w turbinach 
wiatrowych, pojazdach elektrycznych, 
katalizatorach samochodowych, układach 
elektronicznych, światłowodach i 
nadprzewodnikach wykorzystywanych w 
wysokich temperaturach i dlatego są 
istotne dla gospodarki UE, jeżeli ma ona 
osiągnąć efektywność ekologiczną;

Or. ro

Poprawka 111
Reinhard Bütikofer
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla wkład recyklingu 
w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia dogłębnej analizy przepływu 
surowców w UE, w szczególności w celu 
rozpoznania strumieni odpadów;

10. podkreśla wkład ponownego
wykorzystywania i recyklingu 
w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia dogłębnej analizy przepływu 
surowców w UE, w szczególności w celu 
rozpoznania strumieni odpadów; wzywa 
Komisję do przygotowania planu 
działania na rzecz stworzenia agencji ds. 
wdrażania prawodawstwa z zakresu 
odpadów i specjalnego europejskiego 
organu odpowiedzialnego za 
przeprowadzanie bezpośrednich kontroli; 
wzywa Komisję do dokonania 
harmonizacji standardów dotyczących 
recyklingu i prawodawstwa; wzywa 
zrzeszenia branżowe w państwach 
członkowskich do czynnego propagowania 
recyklingu wśród swoich członków oraz 
do ułatwiania prowadzenia współpracy z 
instytucjami badawczymi i innymi 
sektorami; odnotowuje znaczenie 
oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów 
od zwiększania produkcji;

Or. en

Poprawka 112
Jan Březina

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla wkład recyklingu 
w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia dogłębnej analizy przepływu 
surowców w UE, w szczególności w celu 
rozpoznania strumieni odpadów;

10. podkreśla potencjalny wkład 
recyklingu w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; odnotowuje, że w kilku 
sektorach istnieją już kompleksowe ramy 
prawodawcze dotyczące recyklingu, 
zapewniające wysoki poziom recyklingu; 
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wzywa zatem Komisję do rozpoczęcia 
dogłębnej analizy dotyczącej recyklingu w 
poszczególnych sektorach w celu 
dokonania oceny tego, czy możliwe jest 
podjęcie dodatkowych oszczędnych 
działań przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wpływu na środowisko naturalne, a 
ponadto wzywa Komisję do zapewnienia 
właściwego egzekwowania 
obowiązującego prawodawstwa;

Or. en

Poprawka 113
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla wkład recyklingu 
w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia dogłębnej analizy przepływu 
surowców w UE, w szczególności w celu 
rozpoznania strumieni odpadów;

10. podkreśla wkład recyklingu i 
ponownego wykorzystywania 
w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia dogłębnej analizy przepływu 
surowców w UE, której ostatecznym celem 
powinno być zapewnienie 
zrównoważonego wykorzystywania 
surowców i zagwarantowanie ogólnego 
bezpieczeństwa dostaw; analiza ta 
powinna zostać przeprowadzona w 
oparciu o analizy cyklu życia surowców 
(wydobycie, produkcja, wykorzystanie, 
etap odpadu); taka baza wiedzy 
pozwoliłaby sektorom przemysłu, 
decydentom politycznym i ogółowi 
społeczeństwa osiągnąć postępy w 
zakresie zwiększania zrównoważonego 
charakteru europejskiego społeczeństwa;

Or. en
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Poprawka 114
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla wkład recyklingu 
w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia dogłębnej analizy przepływu 
surowców w UE, w szczególności w celu 
rozpoznania strumieni odpadów;

10. podkreśla potencjalny wkład 
recyklingu w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; odnotowuje, że w kilku 
sektorach istnieją już kompleksowe ramy 
prawodawcze dotyczące recyklingu, 
zapewniające wysoki poziom recyklingu; 
wzywa zatem Komisję do rozpoczęcia 
dogłębnej analizy dotyczącej recyklingu w 
poszczególnych sektorach w celu 
dokonania oceny tego, czy możliwe jest 
podjęcie dodatkowych oszczędnych 
działań przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wpływu na środowisko naturalne, a 
ponadto wzywa Komisję do zapewnienia 
właściwego egzekwowania 
obowiązującego prawodawstwa;

Or. en

Poprawka 115
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla wkład recyklingu 
w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia dogłębnej analizy przepływu 
surowców w UE, w szczególności w celu 
rozpoznania strumieni odpadów;

10. podkreśla wkład recyklingu 
w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia dogłębnej analizy recyklingu 
w poszczególnych sektorach w celu 
zmaksymalizowania skuteczności i 
zrównoważonego charakteru procesu 
odzyskiwania surowców;

Or. en
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Poprawka 116
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla wkład recyklingu 
w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia dogłębnej analizy przepływu 
surowców w UE, w szczególności w celu 
rozpoznania strumieni odpadów;

10. podkreśla wkład recyklingu 
w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia dogłębnej analizy przepływu 
surowców w UE, w szczególności w celu 
rozpoznania strumieni odpadów; zwraca 
się do Komisji o zwiększenie poziomu 
recyklingu surowców;

Or. en

Poprawka 117
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla wkład recyklingu 
w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia dogłębnej analizy przepływu 
surowców w UE, w szczególności w celu 
rozpoznania strumieni odpadów;

10. podkreśla wkład recyklingu 
w zmniejszanie emisji gazów 
cieplarnianych; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia dogłębnej analizy przepływu 
surowców w UE, w szczególności w celu 
określenia najważniejszych strumieni 
odpadów przeznaczonych do recyklingu;

Or. fr

Poprawka 118
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen
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Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z uwagi na to, że wykorzystywanie 
surowców jest znacznym źródłem emisji 
gazów cieplarnianych, ważne jest 
zwiększenie wydajności wykorzystywania 
surowców; wzywa Komisję do 
wzmocnienia ram prawnych dotyczących 
gospodarki obiegowej, w ramach której 
cykle materiałowe są zamknięte i nie ma 
strat;

Or. en

Poprawka 119
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla potrzebę dokonywania 
inwestycji w recykling surowców i 
pierwiastków ziem rzadkich, ponieważ 
wydobycie, rafinacja i recykling 
pierwiastków ziem rzadkich mają znaczny 
wpływ na środowisko, jeśli nie są 
właściwie zarządzane;

Or. ro

Poprawka 120
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. uznaje znaczenie tworzenia synergii 
przemysłowych dotyczących recyklingu 
oraz wspierania przedsiębiorstw 
w odkrywaniu sposobów na to, by ich 
energia, odpady i produkty uboczne mogły 
służyć jako zasoby dla innych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania takiego podejścia, jakie 
przyjęła Wielka Brytania w ramach 
krajowego programu symbiozy 
przemysłowej;

11. uznaje znaczenie tworzenia synergii 
przemysłowych dotyczących recyklingu 
oraz wspierania przedsiębiorstw 
w ocenianiu sposobów na to, by ich 
energia, odpady i produkty uboczne mogły 
służyć jako zasoby dla innych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania formułowania najlepszych 
praktyk, a następnie ich 
rozpowszechniania;

Or. en

Poprawka 121
Francesco De Angelis

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uznaje znaczenie tworzenia synergii 
przemysłowych dotyczących recyklingu 
oraz wspierania przedsiębiorstw 
w odkrywaniu sposobów na to, by ich
energia, odpady i produkty uboczne mogły 
służyć jako zasoby dla innych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania takiego podejścia, jakie 
przyjęła Wielka Brytania w ramach 
krajowego programu symbiozy 
przemysłowej;

11. uznaje znaczenie tworzenia synergii 
przemysłowych dotyczących recyklingu 
oraz wspierania przedsiębiorstw 
w odkrywaniu sposobów na to, by energia, 
której nie wykorzystują w odpowiednim 
stopniu, odpady i produkty uboczne mogły 
służyć jako zasoby dla innych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania takiego podejścia, jakie 
przyjęła Wielka Brytania w ramach 
krajowego programu symbiozy 
przemysłowej;

Or. it

Poprawka 122
Reinhard Bütikofer
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uznaje znaczenie tworzenia synergii 
przemysłowych dotyczących recyklingu 
oraz wspierania przedsiębiorstw 
w odkrywaniu sposobów na to, by ich 
energia, odpady i produkty uboczne mogły 
służyć jako zasoby dla innych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania takiego podejścia, jakie 
przyjęła Wielka Brytania w ramach 
krajowego programu symbiozy 
przemysłowej;

11. uznaje znaczenie tworzenia synergii 
przemysłowych dotyczących recyklingu 
oraz wspierania przedsiębiorstw 
w odkrywaniu sposobów na to, by ich 
odpady i produkty uboczne mogły służyć 
jako zasoby dla innych; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do promowania 
takiego podejścia, jakie przyjęła Wielka 
Brytania w ramach krajowego programu 
symbiozy przemysłowej;

Or. en

Poprawka 123
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa do podnoszenia wartości 
odpadów drzewnych jako źródła energii, 
tak aby można było zmniejszyć zależność 
od surowców oraz złagodzić konkurencję 
między tradycyjnym sektorem leśnictwa 
(produkcja mebli, palet itp.) a sektorami 
energii ekologicznej, wszak korzystniejsze 
jest wykorzystywanie drewna do produkcji 
energii, kiedy cykl życia tego surowca 
zmierza ku końcowi;

Or. fr

Poprawka 124
Ioan Enciu
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości ponownego otwarcia 
zamkniętych składowisk odpadów, by 
poddać recyklingowi potencjalny złom, 
stosując najlepsze dostępne technologie 
(BAT), oraz do zbadania pozostałych 
wysypisk odpadów kopalnianych 
i metalurgicznych, aby do 2012 r. 
uzupełnić bazę danych na temat 
składowisk odpadów kopalnianych oraz 
wdrożyć dyrektywę w sprawie odpadów 
kopalnianych, gwarantując tym samym 
przetwarzanie odpadów zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi technologiami 
i przyczyniając się do zarządzania cyklem 
życia budynków zapewniającego 
możliwość recyklingu materiałów zużytych 
do ich budowy;

12. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości ponownego otwarcia 
zamkniętych składowisk odpadów, by 
poddać recyklingowi potencjalny złom, 
stosując najlepsze dostępne technologie 
(BAT); doprowadziłoby to do zwiększenia 
dostępności surowców w Europie i 
wpłynęłoby na stworzenie potrzebnych 
miejsc pracy w Unii Europejskiej; wzywa 
ponadto Komisję do zbadania pozostałych 
wysypisk odpadów kopalnianych 
i metalurgicznych, aby do 2012 r. 
uzupełnić bazę danych na temat 
składowisk odpadów kopalnianych oraz 
wdrożyć dyrektywę w sprawie odpadów 
kopalnianych, gwarantując tym samym 
przetwarzanie odpadów zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi technologiami 
i przyczyniając się do zarządzania cyklem 
życia budynków zapewniającego 
możliwość recyklingu materiałów zużytych 
do ich budowy;

Or. en

Poprawka 125
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości ponownego otwarcia 
zamkniętych składowisk odpadów, by 
poddać recyklingowi potencjalny złom, 
stosując najlepsze dostępne technologie 
(BAT), oraz do zbadania pozostałych 
wysypisk odpadów kopalnianych 

12. wzywa Komisję do stopniowego 
wprowadzenia zakazu składowania 
odpadów w całej Unii Europejskiej oraz 
do zbadania możliwości ponownego 
otwarcia zamkniętych składowisk 
odpadów, by poddać recyklingowi 
potencjalny złom, stosując najlepsze 
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i metalurgicznych, aby do 2012 r. 
uzupełnić bazę danych na temat 
składowisk odpadów kopalnianych oraz 
wdrożyć dyrektywę w sprawie odpadów 
kopalnianych, gwarantując tym samym 
przetwarzanie odpadów zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi technologiami 
i przyczyniając się do zarządzania cyklem 
życia budynków zapewniającego 
możliwość recyklingu materiałów zużytych 
do ich budowy;

dostępne technologie (BAT), oraz do 
zbadania pozostałych wysypisk odpadów 
kopalnianych i metalurgicznych, aby do 
2012 r. uzupełnić bazę danych na temat 
składowisk odpadów kopalnianych oraz 
wdrożyć dyrektywę w sprawie odpadów 
kopalnianych, gwarantując tym samym 
przetwarzanie odpadów zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi technologiami 
i przyczyniając się do zarządzania cyklem 
życia budynków zapewniającego 
możliwość recyklingu materiałów zużytych 
do ich budowy;

Or. de

Poprawka 126
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości ponownego otwarcia 
zamkniętych składowisk odpadów, by 
poddać recyklingowi potencjalny złom, 
stosując najlepsze dostępne technologie 
(BAT), oraz do zbadania pozostałych 
wysypisk odpadów kopalnianych
i metalurgicznych, aby do 2012 r. 
uzupełnić bazę danych na temat 
składowisk odpadów kopalnianych oraz 
wdrożyć dyrektywę w sprawie odpadów 
kopalnianych, gwarantując tym samym 
przetwarzanie odpadów zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi technologiami 
i przyczyniając się do zarządzania cyklem 
życia budynków zapewniającego 
możliwość recyklingu materiałów zużytych 
do ich budowy;

12. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości ponownego otwarcia 
zamkniętych składowisk odpadów, by 
poddać recyklingowi potencjalny złom, 
stosując najlepsze dostępne technologie 
(BAT) i poprzedzając je niezależną oceną 
skutków i analizą kosztów i korzyści, oraz 
do zbadania pozostałych wysypisk 
odpadów kopalnianych i metalurgicznych, 
aby do 2012 r. uzupełnić bazę danych na 
temat składowisk odpadów kopalnianych 
oraz wdrożyć dyrektywę w sprawie 
odpadów kopalnianych, gwarantując tym 
samym przetwarzanie odpadów zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi technologiami 
i przyczyniając się do zarządzania cyklem 
życia budynków zapewniającego 
możliwość recyklingu materiałów zużytych 
do ich budowy;

Or. en
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Poprawka 127
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości ponownego otwarcia 
zamkniętych składowisk odpadów, by 
poddać recyklingowi potencjalny złom, 
stosując najlepsze dostępne technologie 
(BAT), oraz do zbadania pozostałych 
wysypisk odpadów kopalnianych 
i metalurgicznych, aby do 2012 r. 
uzupełnić bazę danych na temat 
składowisk odpadów kopalnianych oraz 
wdrożyć dyrektywę w sprawie odpadów 
kopalnianych, gwarantując tym samym 
przetwarzanie odpadów zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi technologiami 
i przyczyniając się do zarządzania cyklem 
życia budynków zapewniającego 
możliwość recyklingu materiałów zużytych 
do ich budowy;

12. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości ponownego otwarcia 
zamkniętych składowisk odpadów, by 
poddać recyklingowi potencjalny złom, 
stosując najlepsze dostępne technologie 
(BAT), oraz do zbadania pozostałych 
wysypisk odpadów kopalnianych 
i metalurgicznych, aby do 2012 r. 
uzupełnić bazę danych na temat 
składowisk odpadów kopalnianych oraz 
wdrożyć dyrektywę w sprawie odpadów 
kopalnianych, gwarantując tym samym 
przetwarzanie odpadów zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi technologiami 
i przyczyniając się do zarządzania cyklem 
życia budynków;

Or. en

Poprawka 128
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości ponownego otwarcia 
zamkniętych składowisk odpadów, by 
poddać recyklingowi potencjalny złom, 
stosując najlepsze dostępne technologie 
(BAT), oraz do zbadania pozostałych 

12. wzywa Komisję do zbadania korzyści 
wynikających z ponownego otwarcia 
zamkniętych składowisk odpadów, by 
poddać recyklingowi potencjalny złom, 
stosując najlepsze dostępne technologie 
(BAT), oraz do zbadania pozostałych 
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wysypisk odpadów kopalnianych 
i metalurgicznych, aby do 2012 r. 
uzupełnić bazę danych na temat 
składowisk odpadów kopalnianych oraz 
wdrożyć dyrektywę w sprawie odpadów 
kopalnianych, gwarantując tym samym 
przetwarzanie odpadów zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi technologiami 
i przyczyniając się do zarządzania cyklem 
życia budynków zapewniającego 
możliwość recyklingu materiałów zużytych 
do ich budowy;

wysypisk odpadów kopalnianych 
i metalurgicznych, aby do 2012 r. 
uzupełnić bazę danych na temat 
składowisk odpadów kopalnianych oraz 
wdrożyć dyrektywę w sprawie odpadów 
kopalnianych, gwarantując tym samym 
przetwarzanie odpadów zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi technologiami 
i przyczyniając się do zarządzania cyklem 
życia budynków zapewniającego 
możliwość recyklingu materiałów zużytych 
do ich budowy;

Or. fr

Poprawka 129
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje do Komisji o zbadanie i 
wspieranie projektów w zakresie 
górnictwa miejskiego, ponieważ miejskie 
złoża górnicze mogą być o wiele bogatsze 
niż pierwotne rudy kopalne, a znaczna 
część wartościowych surowców wtórnych 
może zostać wydobyta, ponownie 
wykorzystana i poddana recyklingowi;

Or. en

Poprawka 130
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 12b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa Komisję do inwestowania w 
projekty, które przyczyniają się zmian 
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społecznych skutkujących ograniczeniem 
wykorzystywania surowców i 
propagujących pomysłowe 
wykorzystywanie i ponowne 
wykorzystywanie surowców przez 
konsumentów, a także do zachęcania do 
prowadzenia projektów w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 131
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca się do Komisji o dokonanie 
oceny, jak Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI) mógłby pomóc w zmniejszeniu 
ryzyka finansowego odnoszącego się do 
inwestycji w zakłady utylizacji stosujące 
najnowocześniejsze technologie;

14. zwraca się do Komisji o dokonanie 
oceny, jak Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI) mógłby pomóc w zmniejszeniu 
ryzyka finansowego odnoszącego się do 
inwestycji w zakłady utylizacji stosujące 
najnowocześniejsze technologie oraz w 
inicjatywy spółek współpracujących na 
rzecz zamykania cykli życia;

Or. en

Poprawka 132
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca się do Komisji o dokonanie 
oceny, jak Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI) mógłby pomóc w zmniejszeniu 
ryzyka finansowego odnoszącego się do 
inwestycji w zakłady utylizacji stosujące 
najnowocześniejsze technologie;

14. zwraca się do Komisji o dokonanie 
oceny, jak Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI) mógłby pomóc w zagwarantowaniu 
wydajności i zrównoważonego charakteru 
nowych projektów oraz w zmniejszeniu 
ryzyka finansowego odnoszącego się do 
inwestycji w zakłady utylizacji stosujące 
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najnowocześniejsze technologie;

Or. en

Poprawka 133
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących 
nieopłacalnego obecnie recyklingu 
kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
materiałów z recyklingu poprzez między 
innymi zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu 
i zachęty podatkowe, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących 
nieopłacalnego obecnie recyklingu 
kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE) oraz do 
zapewnienia zwiększenia efektów polityki 
spójności i budżetów, by wspierać 
efektywne gospodarowanie zasobami 
i recykling;

Or. de

Poprawka 134
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących 
nieopłacalnego obecnie recyklingu 
kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących 
nieopłacalnego obecnie recyklingu 
kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
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materiałów z recyklingu poprzez między 
innymi zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu 
i zachęty podatkowe, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;

materiałów z recyklingu poprzez, 
ewentualnie po wykonaniu szczegółowej 
oceny wpływu, zielone certyfikaty dla 
materiałów z recyklingu, wymogi 
ekoprojektu i zachęty podatkowe, oraz do 
zapewnienia zwiększenia efektów polityki 
spójności i budżetów, by wspierać 
efektywne gospodarowanie zasobami 
i recykling;

Or. fr

Poprawka 135
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących 
nieopłacalnego obecnie recyklingu 
kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
materiałów z recyklingu poprzez między 
innymi zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu 
i zachęty podatkowe, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;

15. wzywa Komisję do przedstawienia 
badania dotyczącego dostępnych i 
skutecznych zachęt gospodarczych 
dotyczących recyklingu, by zbadać, jak 
można wesprzeć rynki materiałów 
z recyklingu poprzez między innymi 
zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu, oraz do 
zapewnienia zwiększenia efektów polityki 
spójności i budżetów, by wspierać 
efektywne gospodarowanie zasobami 
i recykling;

Or. en

Poprawka 136
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących 
nieopłacalnego obecnie recyklingu 
kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
materiałów z recyklingu poprzez między 
innymi zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu 
i zachęty podatkowe, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących recyklingu, by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
materiałów z recyklingu poprzez między 
innymi zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu 
i zachęty podatkowe, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;

Or. en

Poprawka 137
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących 
nieopłacalnego obecnie recyklingu 
kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
materiałów z recyklingu poprzez między 
innymi zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu 
i zachęty podatkowe, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących recyklingu, by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
materiałów z recyklingu poprzez między 
innymi zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu 
i zachęty podatkowe, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;

Or. en



PE462.749v01-00 74/86 AM\863329PL.doc

PL

Poprawka 138
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących 
nieopłacalnego obecnie recyklingu 
kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
materiałów z recyklingu poprzez między 
innymi zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu 
i zachęty podatkowe, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących 
nieopłacalnego obecnie recyklingu 
kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
materiałów z recyklingu poprzez między 
innymi zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;

Or. en

Poprawka 139
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących 
nieopłacalnego obecnie recyklingu 
kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
materiałów z recyklingu poprzez między 
innymi zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu 
i zachęty podatkowe, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących 
nieopłacalnego obecnie recyklingu 
kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
materiałów z recyklingu poprzez 
dobrowolne certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu 
i zachęty podatkowe, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;
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Or. en

Poprawka 140
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do rozwijania zachęt 
gospodarczych dotyczących 
nieopłacalnego obecnie recyklingu 
kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
materiałów z recyklingu poprzez między 
innymi zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu 
i zachęty podatkowe, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;

15. wzywa Komisję do określania celów i 
rozwijania zachęt gospodarczych 
dotyczących nieopłacalnego obecnie 
recyklingu kluczowych surowców, w tym 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), by 
zbadać, jak można wesprzeć rynki 
materiałów z recyklingu poprzez między 
innymi zielone certyfikaty dla materiałów 
z recyklingu, wymogi ekoprojektu 
i zachęty podatkowe, oraz do zapewnienia 
zwiększenia efektów polityki spójności 
i budżetów, by wspierać efektywne 
gospodarowanie zasobami i recykling;

Or. en

Poprawka 141
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę zwalczania 
nielegalnego przemieszczania odpadów 
oraz ustanowienia światowego systemu 
certyfikacji dla zakładów utylizacji; 
podkreśla znaczenie współpracy pomiędzy 
krajowymi służbami celnymi; wzywa 
Komisję do zbadania, czy mechanizm 
zbiorowy informujący władze 
o strumieniach nielegalnego 
przemieszczania odpadów jest konieczny; 
oczekuje od Komisji zbadania strumieni 

16. podkreśla potrzebę zwalczania 
nielegalnego przemieszczania odpadów 
poprzez ulepszenie prawodawstwa i 
usprawnienie jego egzekwowania oraz 
wzywa państwa członkowskie do 
natychmiastowego skoncentrowaniu się 
na realizacji tego zadania; podkreśla 
potrzebę ustanowienia światowego 
systemu certyfikacji dla zakładów 
utylizacji; podkreśla znaczenie współpracy 
pomiędzy krajowymi służbami celnymi; 
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nielegalnych odpadów; wzywa Komisję do 
wsparcia – poprzez ujęcie tej kwestii 
w przepisach wykonawczych do 
zmodernizowanego wspólnotowego 
kodeksu celnego – ułatwionego 
rozróżnienia w zgłoszeniach celnych 
między towarami nowymi a towarami 
z drugiej ręki;

wzywa Komisję do zbadania, czy 
mechanizm zbiorowy informujący władze 
o strumieniach nielegalnego 
przemieszczania odpadów jest konieczny; 
oczekuje od Komisji zbadania strumieni 
nielegalnych odpadów i regularnego 
składania sprawozdań w sprawie 
sukcesów w zwalczaniu nielegalnego 
wywozu odpadów; wzywa Komisję do 
wsparcia – poprzez ujęcie tej kwestii 
w przepisach wykonawczych do 
zmodernizowanego wspólnotowego 
kodeksu celnego – ułatwionego 
rozróżnienia w zgłoszeniach celnych 
między towarami nowymi a towarami 
z drugiej ręki;

Or. en

Poprawka 142
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę zwalczania 
nielegalnego przemieszczania odpadów 
oraz ustanowienia światowego systemu 
certyfikacji dla zakładów utylizacji; 
podkreśla znaczenie współpracy pomiędzy 
krajowymi służbami celnymi; wzywa 
Komisję do zbadania, czy mechanizm 
zbiorowy informujący władze 
o strumieniach nielegalnego 
przemieszczania odpadów jest konieczny; 
oczekuje od Komisji zbadania strumieni 
nielegalnych odpadów; wzywa Komisję do 
wsparcia – poprzez ujęcie tej kwestii 
w przepisach wykonawczych do 
zmodernizowanego wspólnotowego 
kodeksu celnego – ułatwionego
rozróżnienia w zgłoszeniach celnych 
między towarami nowymi a towarami 
z drugiej ręki;

16. podkreśla potrzebę zwalczania 
nielegalnego przemieszczania odpadów 
elektronicznych wchodzących w zakres 
dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego 
(2002/96) oraz ustanowienia światowego 
systemu certyfikacji dla zakładów 
utylizacji; podkreśla znaczenie współpracy 
pomiędzy krajowymi służbami celnymi; 
wzywa Komisję do zbadania, czy 
mechanizm zbiorowy informujący władze 
o strumieniach nielegalnego 
przemieszczania odpadów jest konieczny; 
oczekuje od Komisji zbadania strumieni 
nielegalnych odpadów; wzywa Komisję do 
wsparcia – poprzez ujęcie tej kwestii 
w przepisach wykonawczych do 
zmodernizowanego wspólnotowego 
kodeksu celnego – ułatwionego 
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rozróżnienia w zgłoszeniach celnych 
między towarami nowymi a towarami 
z drugiej ręki;

Or. en

Poprawka 143
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla potrzebę zwalczania 
nielegalnego przemieszczania odpadów 
oraz ustanowienia światowego systemu 
certyfikacji dla zakładów utylizacji; 
podkreśla znaczenie współpracy pomiędzy 
krajowymi służbami celnymi; wzywa 
Komisję do zbadania, czy mechanizm 
zbiorowy informujący władze 
o strumieniach nielegalnego 
przemieszczania odpadów jest konieczny; 
oczekuje od Komisji zbadania strumieni 
nielegalnych odpadów; wzywa Komisję do 
wsparcia – poprzez ujęcie tej kwestii 
w przepisach wykonawczych do 
zmodernizowanego wspólnotowego 
kodeksu celnego – ułatwionego 
rozróżnienia w zgłoszeniach celnych 
między towarami nowymi a towarami 
z drugiej ręki;

16. podkreśla potrzebę zwalczania 
nielegalnego przemieszczania odpadów 
elektronicznych wchodzących w zakres 
dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego 
(2002/96) oraz ustanowienia światowego 
systemu certyfikacji dla zakładów 
utylizacji; podkreśla znaczenie współpracy 
pomiędzy krajowymi służbami celnymi; 
wzywa Komisję do zbadania, czy 
mechanizm zbiorowy informujący władze 
o strumieniach nielegalnego 
przemieszczania odpadów jest konieczny; 
oczekuje od Komisji zbadania strumieni 
nielegalnych odpadów; wzywa Komisję do 
wsparcia – poprzez ujęcie tej kwestii 
w przepisach wykonawczych do 
zmodernizowanego wspólnotowego 
kodeksu celnego – ułatwionego 
rozróżnienia w zgłoszeniach celnych 
między towarami nowymi a towarami 
z drugiej ręki;

Or. en

Poprawka 144
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę 
krytycznych uwag ze strony niektórych 
państw członkowskich dotyczących 
rozporządzenia Rady ustanawiającego 
kryteria określające, kiedy pewne rodzaje 
złomu przestają być odpadami na mocy 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/98/WE, i zwraca się do Komisji 
o zaostrzenie wymogów dotyczących 
jakości produktu oraz ulepszenie 
sposobów sprawdzania i zapewniania, że 
złom bez statusu odpadu ma pożądaną 
jakość;

Or. en

Poprawka 145
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do określenia 
priorytetów i przyznania budżetów na 
badania nad cyklem życia recyklingu, 
możliwościami zastąpienia oraz 
efektywnym gospodarowaniem zasobami 
przy wykorzystaniu środków z siódmego 
i ósmego programu ramowego, 
w szczególności dla kluczowych surowców 
takich jak pierwiastki ziem rzadkich 
(REE); podkreśla znaczenie europejskiego 
partnerstwa innowacji na rzecz surowców; 
wzywa Komisję do zainicjowania takiego 
partnerstwa w 2011 r.;

17. wzywa Komisję do określenia 
priorytetów i przyznania budżetów na 
badania nad cyklem życia recyklingu („od 
kołyski do kołyski”), możliwościami 
zastąpienia oraz efektywnym 
gospodarowaniem zasobami przy 
wykorzystaniu środków z siódmego 
programu ramowego i kolejnych 
programów finansowania; uwagę należy 
zwrócić na odmienne strategie recyklingu 
dla metali powszechnych, a 
w szczególności dla kluczowych surowców 
takich jak pierwiastki ziem rzadkich 
(REE); wzywa Komisję do połączenia 
finansowania na badania nad kluczowymi 
surowcami, takimi jak pierwiastki ziem 
rzadkich, z jasnym celami, takimi jak 
japoński cel ograniczenia 
wykorzystywania pierwiastków ziem 
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rzadkich o jedną trzecią; wzywa Komisję 
do uwzględnienia doświadczeń państw 
trzecich, które osiągnęły już wysoki 
poziom zbierania odpadów, co ma miejsce 
w Norwegii, gdzie mniej więcej 80% 
odpadów elektronicznych podlega zbiórce, 
oraz do ustanowienia własnych 
analogicznych celów dotyczących zbiórki; 
podkreśla znaczenie w tym obszarze 
partnerstw publiczno-prywatnych, 
obejmujących przemysł, środowiska 
naukowe i rząd, co udowodnił Instytut 
Innowacji Materiałowych (M2i); uznaje 
ważną rolę, jaką takie instytucji 
odgrywają w odniesieniu do MŚP; 
podkreśla znaczenie europejskiego 
partnerstwa innowacji na rzecz surowców; 
wzywa Komisję do zainicjowania takiego 
partnerstwa w 2011 r.;

Or. en

Poprawka 146
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do określenia 
priorytetów i przyznania budżetów na 
badania nad cyklem życia recyklingu, 
możliwościami zastąpienia oraz 
efektywnym gospodarowaniem zasobami 
przy wykorzystaniu środków z siódmego 
i ósmego programu ramowego, 
w szczególności dla kluczowych surowców 
takich jak pierwiastki ziem rzadkich 
(REE); podkreśla znaczenie europejskiego 
partnerstwa innowacji na rzecz 
surowców; wzywa Komisję do 
zainicjowania takiego partnerstwa w 2011 
r.;

17. podkreśla potrzebę uproszczenia 
administrowania w ramach 
ograniczonego budżetu przeznaczonego 
na unijne finansowanie i badania, a 
ponadto podkreśla, że rosnąca liczba 
priorytetów politycznych w jego ramach 
nie sprzyja osiąganiu głównych założeń 
UE;

Or. en
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Poprawka 147
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do określenia 
priorytetów i przyznania budżetów na 
badania nad cyklem życia recyklingu, 
możliwościami zastąpienia oraz 
efektywnym gospodarowaniem zasobami 
przy wykorzystaniu środków z siódmego i 
ósmego programu ramowego, w 
szczególności dla kluczowych surowców 
takich jak pierwiastki ziem rzadkich 
(REE); podkreśla znaczenie europejskiego 
partnerstwa innowacji na rzecz surowców; 
wzywa Komisję do zainicjowania takiego 
partnerstwa w 2011 r.;

17. wzywa Komisję do określenia 
priorytetów i przyznania budżetów na 
badania nad łącznym czasem życia wyrobu 
oraz przeprowadzenia recyklingu, 
możliwościami substytucji materiałowej
oraz efektywnym gospodarowaniem 
dostępnymi zasobami przy racjonalnym
wykorzystaniu środków finansowych z 
Programów Ramowych; podkreśla 
znaczenie europejskiego partnerstwa na 
rzecz innowacji w odniesieniu do
surowców strategicznych;

Or. pl

Poprawka 148
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do określenia 
priorytetów i przyznania budżetów na 
badania nad cyklem życia recyklingu, 
możliwościami zastąpienia oraz 
efektywnym gospodarowaniem zasobami 
przy wykorzystaniu środków z siódmego 
i ósmego programu ramowego, 
w szczególności dla kluczowych surowców 
takich jak pierwiastki ziem rzadkich 
(REE); podkreśla znaczenie europejskiego 
partnerstwa innowacji na rzecz surowców; 

17. wzywa Komisję do określenia 
priorytetów i przyznania budżetów na 
badania nad cyklem życia recyklingu, 
możliwościami zastąpienia oraz 
efektywnym gospodarowaniem zasobami 
przy wykorzystaniu środków z siódmego 
i ósmego programu ramowego, 
w szczególności dla kluczowych surowców 
takich jak pierwiastki ziem rzadkich 
(REE); wzywa Komisję do odniesienia się 
w ramach programów badawczych do 
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wzywa Komisję do zainicjowania takiego 
partnerstwa w 2011 r.;

istniejących wyzwań związanych z 
recyklingiem i założeniem przewidującym 
dalsze zwiększanie poziomu efektywnego 
gospodarowania surowcami; podkreśla 
znaczenie europejskiego partnerstwa 
innowacji na rzecz surowców; wzywa 
Komisję do zainicjowania takiego 
partnerstwa w 2011 r.;

Or. en

Poprawka 149
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do określenia 
priorytetów i przyznania budżetów na 
badania nad cyklem życia recyklingu, 
możliwościami zastąpienia oraz 
efektywnym gospodarowaniem zasobami 
przy wykorzystaniu środków z siódmego 
i ósmego programu ramowego, 
w szczególności dla kluczowych surowców 
takich jak pierwiastki ziem rzadkich 
(REE); podkreśla znaczenie europejskiego 
partnerstwa innowacji na rzecz surowców; 
wzywa Komisję do zainicjowania takiego 
partnerstwa w 2011 r.;

17. wzywa Komisję do określenia 
priorytetów i przyznania budżetów na 
badania nad cyklem życia recyklingu, 
możliwościami zastąpienia oraz 
efektywnym gospodarowaniem zasobami 
przy wykorzystaniu środków z siódmego 
i ósmego programu ramowego; podkreśla 
znaczenie europejskiego partnerstwa 
innowacji na rzecz surowców; wzywa 
Komisję do zainicjowania takiego 
partnerstwa w 2011 r.;

Or. en

Poprawka 150
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do określenia 17. wzywa Komisję do określenia 
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priorytetów i przyznania budżetów na 
badania nad cyklem życia recyklingu, 
możliwościami zastąpienia oraz 
efektywnym gospodarowaniem zasobami 
przy wykorzystaniu środków z siódmego 
i ósmego programu ramowego, 
w szczególności dla kluczowych surowców 
takich jak pierwiastki ziem rzadkich 
(REE); podkreśla znaczenie europejskiego 
partnerstwa innowacji na rzecz surowców; 
wzywa Komisję do zainicjowania takiego 
partnerstwa w 2011 r.;

priorytetów i przyznania budżetów na 
badania nad zrównoważonymi metodami 
produkcji i cyklem życia recyklingu, 
możliwościami zastąpienia oraz 
efektywnym gospodarowaniem zasobami 
przy wykorzystaniu środków z siódmego 
i ósmego programu ramowego, 
w szczególności dla kluczowych surowców 
takich jak pierwiastki ziem rzadkich 
(REE); podkreśla znaczenie europejskiego 
partnerstwa innowacji na rzecz surowców; 
wzywa Komisję do zainicjowania takiego 
partnerstwa w 2011 r.;

Or. en

Poprawka 151
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do określenia 
priorytetów i przyznania budżetów na 
badania nad cyklem życia recyklingu, 
możliwościami zastąpienia oraz 
efektywnym gospodarowaniem zasobami 
przy wykorzystaniu środków z siódmego 
i ósmego programu ramowego, 
w szczególności dla kluczowych surowców 
takich jak pierwiastki ziem rzadkich 
(REE); podkreśla znaczenie europejskiego 
partnerstwa innowacji na rzecz surowców; 
wzywa Komisję do zainicjowania takiego 
partnerstwa w 2011 r.;

17. wzywa Komisję do określenia 
priorytetów i przyznania budżetów na 
innowacje i badania nad zrównoważonym 
cyklem życia recyklingu, możliwościami 
zastąpienia oraz efektywnym 
gospodarowaniem zasobami przy 
wykorzystaniu środków z siódmego 
i ósmego programu ramowego, 
w szczególności dla kluczowych surowców 
takich jak pierwiastki ziem rzadkich 
(REE); podkreśla znaczenie europejskiego 
partnerstwa innowacji na rzecz surowców; 
wzywa Komisję do zainicjowania takiego 
partnerstwa w 2011 r.;

Or. en

Poprawka 152
Edit Herczog
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Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do opracowania 
zasady dłuższego wykorzystywania i do 
stosowania jej w odniesieniu do 
wszystkich aktów prawodawczych UE; 
zasada ta opierałaby się na dwóch 
filarach: 1. kampanii informacyjnej 
ukierunkowanej na zmianę przyzwyczajeń 
konsumentów w taki sposób, aby 
podejmowali oni bardziej odpowiedzialne 
decyzje podczas nabywania towarów oraz 
by wykorzystywali je dłużej; 2. skłanianiu 
branż przemysłu do koncentrowania się 
na kwestii jakości w fazie tworzenia i 
produkcji produktów; zwraca się w 
związku z tym do Komisji i państw 
członkowskich o zwiększenie limitów 
czasowych obowiązkowych gwarancji na 
dobra konsumpcyjne trwałego użytku o co 
najmniej 30%;

Or. en

Poprawka 153
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. żałuje, że w komunikacie nie ujęto 
kwestii zastąpienia; wzywa w związku 
z tym Komisję do zintensyfikowania 
działań w tym obszarze, w szczególności 
w stosunku do pierwiastków ziem rzadkich 
(REE), poprzez zwiększenie finansowania 
na badania;

18. żałuje, że w komunikacie nie ujęto 
kwestii zastąpienia; przypomina, że w 
okresie średnioterminowym zastąpienie 
kluczowych surowców stanowi skuteczne 
rozwiązanie problemów związanych z 
dostawami i zagrożeniami 
środowiskowymi i w związku z tym 
powinno stanowić główny cel dla 
dodatkowych wysiłków badawczych; 
wzywa w związku z tym Komisję do 
zintensyfikowania działań w tym obszarze, 
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w szczególności w stosunku do 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), 
poprzez zapewnienie wystarczającego 
finansowania, w szczególności w ramach 
następnego programu ramowego;

Or. en

Poprawka 154
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. żałuje, że w komunikacie nie ujęto 
kwestii zastąpienia; wzywa w związku 
z tym Komisję do zintensyfikowania 
działań w tym obszarze, w szczególności 
w stosunku do pierwiastków ziem rzadkich 
(REE), poprzez zwiększenie finansowania 
na badania;

18. jest przekonany, że zastąpienie 
pierwiastków ziem rzadkich ma jeszcze 
większe znaczenie, niż przedstawiono to 
w komunikacie; wzywa w związku z tym 
Komisję do zintensyfikowania działań 
w tym obszarze poprzez zwiększenie 
finansowania na badania i zachęcanie 
państw członkowskich do wyznaczania 
własnych celów dotyczących zastąpienia; 
wzywa Komisję do pełnego wykorzystania 
istniejących kompetencji dotyczących 
pierwiastków ziem rzadkich w UE;

Or. en

Poprawka 155
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. żałuje, że w komunikacie nie ujęto 
kwestii zastąpienia; wzywa w związku 
z tym Komisję do zintensyfikowania 
działań w tym obszarze, w szczególności 
w stosunku do pierwiastków ziem rzadkich 

18. żałuje, że w komunikacie nie ujęto 
kwestii zastąpienia; przypomina, że 
zastąpienie kluczowych surowców stanowi 
skuteczne rozwiązanie problemów 
związanych z dostawami i zagrożeniami 
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(REE), poprzez zwiększenie finansowania 
na badania;

środowiskowymi; wzywa w związku z tym 
Komisję do zintensyfikowania działań 
w tym obszarze, w szczególności 
w stosunku do pierwiastków ziem rzadkich 
(REE), poprzez zwiększenie finansowania 
na badania i innowacje oraz wsparcia dla 
obiektów demonstracyjnych;

Or. en

Poprawka 156
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. żałuje, że w komunikacie nie ujęto 
kwestii zastąpienia; wzywa w związku 
z tym Komisję do zintensyfikowania 
działań w tym obszarze, w szczególności 
w stosunku do pierwiastków ziem rzadkich 
(REE), poprzez zwiększenie finansowania 
na badania;

18. żałuje, że w komunikacie nie ujęto 
kwestii zastąpienia; przypomina, że 
średniookresowe zastąpienie kluczowych 
surowców stanowi skuteczne rozwiązanie 
problemów związanych z dostawami i 
zagrożeniami środowiskowymi; wzywa 
w związku z tym Komisję do 
zintensyfikowania działań w tym obszarze, 
w szczególności w stosunku do 
pierwiastków ziem rzadkich (REE), 
poprzez zwiększenie finansowania na 
badania;

Or. en

Poprawka 157
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. żałuje, że w komunikacie nie ujęto 
kwestii zastąpienia; wzywa w związku 
z tym Komisję do zintensyfikowania 

18. żałuje, że w komunikacie nie ujęto 
kwestii zastąpienia i ponownego 
wykorzystywania; wzywa w związku z tym 
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działań w tym obszarze, w szczególności 
w stosunku do pierwiastków ziem rzadkich 
(REE), poprzez zwiększenie finansowania 
na badania;

Komisję do zintensyfikowania działań 
w tym obszarze, w szczególności 
w stosunku do pierwiastków ziem rzadkich 
(REE), poprzez zwiększenie finansowania 
na badania;

Or. en

Poprawka 158
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa właściwe organy administracji 
publicznej (krajowe, regionalne i lokalne) 
do wdrożenia jasnych, skutecznych i 
skoordynowanych procedur 
administracyjnych w zakresie 
przyznawania zezwoleń na eksploatację 
zasobów mineralnych; wzywa Komisję do 
rozważenia zmiany obowiązującego 
prawodawstwa UE w celu ograniczenia 
czasu trwania procedur, które poprzedzają 
wydanie zezwolenia;

Or. es


