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Poprawka 159
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przychylnie odnosi się do współpracy 
między krajowymi służbami geologiczno-
geodezyjnymi oraz corocznej publikacji 
europejskiego rocznika surowców 
(ERMY); podkreśla, że należy w nim ująć 
również dane na temat zasobów wtórnych 
i pozyskiwania surowców z odpadów 
miejskich; wzywa Komisję do dokonania 
oceny, czy istnieje zapotrzebowanie na 
unijne służby geologiczno-geodezyjne, 
które zbierałyby wyniki prac krajowych 
służb geologiczno-geodezyjnych 
i współpracowały z partnerami 
międzynarodowymi; popiera działania 
Komisji dotyczące ulepszenia unijnej bazy 
wiedzy z zakresu geologii; wzywa Komisję 
do publikacji mapy zasobów Unii;

19. przychylnie odnosi się do współpracy 
między krajowymi służbami geologiczno-
geodezyjnymi oraz corocznej publikacji 
europejskiego rocznika surowców 
(ERMY); podkreśla, że należy w nim ująć 
również dane na temat zasobów wtórnych 
i pozyskiwania surowców z odpadów 
miejskich; wzywa Komisję do dokonania 
oceny, czy istnieje zapotrzebowanie na 
unijne służby geologiczno-geodezyjne, 
które zbierałyby wyniki prac krajowych 
służb geologiczno-geodezyjnych 
i współpracowały z partnerami 
międzynarodowymi; podkreśla potrzebę 
ściślejszej współpracy pomiędzy 
krajowymi służbami geologicznymi i 
zachęca do stosowania wspólnych 
standardów i praktyk, które ułatwiłyby 
wymianę i korzystanie z dostępnych 
danych; popiera działania Komisji 
dotyczące ulepszenia unijnej bazy wiedzy 
z zakresu geologii; wzywa Komisję do 
publikacji cyfrowej mapy zasobów Unii;

Or. en

Poprawka 160
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przychylnie odnosi się do współpracy 
między krajowymi służbami geologiczno-
geodezyjnymi oraz corocznej publikacji 

19. przychylnie odnosi się do współpracy 
między krajowymi służbami geologiczno-
geodezyjnymi oraz corocznej publikacji 
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europejskiego rocznika surowców 
(ERMY); podkreśla, że należy w nim ująć 
również dane na temat zasobów wtórnych 
i pozyskiwania surowców z odpadów 
miejskich; wzywa Komisję do dokonania 
oceny, czy istnieje zapotrzebowanie na 
unijne służby geologiczno-geodezyjne, 
które zbierałyby wyniki prac krajowych 
służb geologiczno-geodezyjnych 
i współpracowały z partnerami 
międzynarodowymi; popiera działania 
Komisji dotyczące ulepszenia unijnej bazy 
wiedzy z zakresu geologii; wzywa Komisję 
do publikacji mapy zasobów Unii;

europejskiego rocznika surowców 
(ERMY); podkreśla, że należy w nim ująć 
również dane na temat zasobów wtórnych 
i pozyskiwania surowców z odpadów 
miejskich; wzywa Komisję do dokonania 
oceny, czy istnieje zapotrzebowanie na 
unijny instytut badań nad surowcami z 
wydziałem geologicznym, który zbierałby
wyniki prac krajowych służb geologiczno-
geodezyjnych i współpracował
z partnerami międzynarodowymi w celu 
zapewnienia przejrzystych danych na 
temat surowców; popiera działania 
Komisji dotyczące ulepszenia unijnej bazy 
wiedzy z zakresu geologii; wzywa Komisję 
do publikacji mapy zasobów Unii;

Or. en

Poprawka 161
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przychylnie odnosi się do współpracy 
między krajowymi służbami geologiczno-
geodezyjnymi oraz corocznej publikacji 
europejskiego rocznika surowców 
(ERMY); podkreśla, że należy w nim ująć 
również dane na temat zasobów wtórnych 
i pozyskiwania surowców z odpadów 
miejskich; wzywa Komisję do dokonania 
oceny, czy istnieje zapotrzebowanie na 
unijne służby geologiczno-geodezyjne, 
które zbierałyby wyniki prac krajowych 
służb geologiczno-geodezyjnych 
i współpracowały z partnerami 
międzynarodowymi; popiera działania 
Komisji dotyczące ulepszenia unijnej bazy 
wiedzy z zakresu geologii; wzywa Komisję 
do publikacji mapy zasobów Unii;

19. przychylnie odnosi się do współpracy 
między krajowymi służbami geologiczno-
geodezyjnymi oraz corocznej publikacji 
europejskiego rocznika surowców 
(ERMY); podkreśla, że należy w nim ująć 
również dane na temat zasobów wtórnych 
i pozyskiwania surowców z odpadów 
miejskich; wzywa Komisję do dokonania 
oceny, czy istnieje zapotrzebowanie na 
unijne służby geologiczno-geodezyjne, 
które zbierałyby wyniki prac krajowych 
służb geologiczno-geodezyjnych 
i współpracowały z partnerami 
międzynarodowymi; popiera działania 
Komisji dotyczące ulepszenia unijnej bazy 
wiedzy z zakresu geologii; wzywa Komisję 
do propagowania opracowania cyfrowej
mapy zasobów Unii we współpracy z 
państwami członkowskimi;
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Or. en

Poprawka 162
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przychylnie odnosi się do współpracy 
między krajowymi służbami geologiczno-
geodezyjnymi oraz corocznej publikacji 
europejskiego rocznika surowców 
(ERMY); podkreśla, że należy w nim ująć 
również dane na temat zasobów wtórnych 
i pozyskiwania surowców z odpadów 
miejskich; wzywa Komisję do dokonania 
oceny, czy istnieje zapotrzebowanie na 
unijne służby geologiczno-geodezyjne, 
które zbierałyby wyniki prac krajowych 
służb geologiczno-geodezyjnych 
i współpracowały z partnerami 
międzynarodowymi; popiera działania 
Komisji dotyczące ulepszenia unijnej bazy 
wiedzy z zakresu geologii; wzywa Komisję 
do publikacji mapy zasobów Unii;

19. przychylnie odnosi się do współpracy 
między krajowymi służbami geologiczno-
geodezyjnymi oraz corocznej publikacji 
europejskiego rocznika surowców 
(ERMY); podkreśla, że należy w nim ująć 
również dane na temat zasobów wtórnych 
i pozyskiwania surowców z odpadów 
miejskich; wzywa Komisję do dokonania 
oceny, czy istnieje zapotrzebowanie na 
unijne służby geologiczno-geodezyjne, 
które zbierałyby wyniki prac krajowych 
służb geologiczno-geodezyjnych 
i współpracowały z partnerami 
międzynarodowymi; popiera działania 
Komisji dotyczące ulepszenia unijnej bazy 
wiedzy z zakresu geologii; wzywa Komisję 
do publikacji mapy zasobów Unii, aby 
zachęcać do inwestycji w zasoby naturalne 
i ich poszukiwanie;

Or. en

Poprawka 163
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję do opracowania 
nowych strategii na rzecz niezakłóconego 
lokalnego dostępu do surowców w UE; 
ponadto Komisja powinna usprawnić i 
ułatwić proces wydawania zezwoleń, aby 
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zapewnić długoterminową dostępność na 
szczeblu lokalnym; Komisja powinna w 
związku z tym zachęcać państwa 
członkowskie do opracowania polityki 
zagospodarowania przestrzennego, 
uwzględniającej długoterminowe 
prognozy dotyczące regionalnego i 
lokalnego popytu na minerały; jest to 
szczególnie ważne dla sektorów 
przemysłu, które potrzebują lokalnego 
dostępu do surowców; potrzeba ta 
powinna być także odzwierciedlona w 
krajowych strategiach politycznych 
dotyczących surowców, opartych na 
wiarygodnej specjalistycznej wiedzy 
geologicznej na temat surowców 
występujących w poszczególnych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 164
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że zainicjowany przez 
Komisję projekt zdefiniowania krajowej 
polityki w dziedzinie surowców 
mineralnych zapewniającej ekonomicznie 
opłacalne wykorzystanie tych surowców 
nie powinien zakłócać 
wewnątrzeuropejskiego handlu; podkreśla 
ponadto, że przy opracowywaniu polityki 
zagospodarowania przestrzennego dla 
surowców mineralnych w 
długoterminowych szacunkach 
dotyczących popytu lokalnego i 
regionalnego nie należy pomijać popytu w 
państwach sąsiadujących z UE;

Or. de
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Poprawka 165
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla znaczenie krajowych 
surowców jako podstawy zaopatrzenia w 
surowce europejskiego przemysłu; wzywa 
państwa członkowskie do zabezpieczenia 
w perspektywie długoterminowej złóż 
surowców o znaczeniu regionalnym i 
ponadregionalnym; w związku z tym 
wzywa Komisję Europejską do ulepszenia 
warunków ramowych wydobycia 
krajowych surowców;

Or. de

Poprawka 166
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. przychylnie odnosi się do 
uwzględnienia innych surowców, takich 
jak drewno i kauczuk naturalny, w 
inicjatywie na rzecz surowców; pilnie 
wzywa Komisję do pełnego uwzględnienia 
materiałów innych niż minerały i metale 
w dalszych pracach nad wdrażaniem i 
rozwojem inicjatywy na rzecz surowców;

Or. en
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Poprawka 167
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla znaczenia opracowania 
strategii w zakresie surowców w szerszym 
kontekście zmiany klimatu z 
jednoczesnym usprawnianiem 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
recyklingu; podkreśla, że poprzez 
zmniejszenie zużycia surowców w UE 
można ograniczyć względną zależność od 
przywozu;

Or. en

Poprawka 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że działalność 
wydobywcza powinna być prowadzona 
zgodnie z najwyższymi standardami w 
zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony 
środowiska w celu zapobiegania 
wypadkom i zapewnienia rekultywacji 
obszarów eksploatowanych;

Or. es

Poprawka 169
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 19b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19b. wzywa, aby strategia w zakresie 
surowców była spójna z innymi istotnymi 
europejskimi strategiami politycznymi, 
zawłaszcza dotyczącymi przemysłu, badań, 
środowiska, transportu i strategii „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 170
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do ochrony obszarów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, które mogą 
zawierać surowce, takich jak Arktyka, 
Morze Barentsa oraz Grenlandia;

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych z poszanowaniem 
zasady solidarności; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; podkreśla, że w 
krajowym górnictwie należy stosować 
zrównoważone metody wydobycia; wzywa 
Komisję do wspierania państw 
członkowskich w propagowaniu 
krajowych strategii politycznych w 
zakresie minerałów i usprawnianiu 
procedur autoryzacji zmierzających do 
utworzenia pojedynczego punktu 
kontaktowego; podkreśla w związku z tym 
istotną rolę, jaką odgrywają 
przedsiębiorstwa oferujące usługi 
związane z procesem produkcji; podkreśla 
znaczenia klastrów przemysłowych 
skupiających usługi geologiczne, 
dostawców usług związanych z procesem 
produkcji, producentów wyposażenia, 
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spółki górnicze i rafinerie oraz sektor 
transportu dla zrównoważonych metod 
wydobycia w Europie; wzywa Komisję do 
odpowiedniego uwzględnienia wpływu 
krajowego górnictwa na politykę 
transportową w kontekście TEN-T; wzywa 
Komisję do ochrony obszarów wrażliwych 
pod względem środowiskowym, które 
mogą zawierać surowce, takich jak 
Arktyka, Morze Barentsa oraz Grenlandia; 

Or. en

Poprawka 171
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do ochrony obszarów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, które mogą 
zawierać surowce, takich jak Arktyka, 
Morze Barentsa oraz Grenlandia;

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią trafne uzasadnienie dla 
działalności wydobywczej na obszarach 
sieci NATURA 2000; apeluje do Komisji, 
aby regularnie kontrolowała, czy w 
państwach członkowskich dokonano 
postępów w zakresie pogodzenia 
wydobycia surowców z ochroną 
środowiska; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do zagwarantowania, aby na obszarach 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym, które mogą zawierać 
surowce, takich jak Arktyka, Morze 
Barentsa oraz Grenlandia przestrzegano 
przy wydobywaniu surowców 
odpowiednich kryteriów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. de
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Poprawka 172
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do ochrony obszarów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, które mogą 
zawierać surowce, takich jak Arktyka, 
Morze Barentsa oraz Grenlandia;

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; podkreśla, że 
surowce występujące w jednym państwie 
członkowskim mają potencjał strategiczny 
i gospodarczy dla całej UE i w związku z 
tym wzywa Komisję do ochrony obszarów 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym, które mogą zawierać 
surowce, takich jak Arktyka, Morze 
Barentsa oraz Grenlandia, oraz w miarę 
możliwości do rozszerzenia zakresu umów 
o partnerstwie z krajami dysponującymi 
surowcami o pomoc finansową dla 
górnictwa z możliwością zapewnienia 
przedsiębiorstwom UE priorytetowego 
dostępu do wydobywanego surowca;

Or. en

Poprawka 173
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
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w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do ochrony obszarów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, które mogą 
zawierać surowce, takich jak Arktyka, 
Morze Barentsa oraz Grenlandia;

w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych, dotyczących 
konkurencyjności i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; podkreśla, że 
surowce występujące w jednym państwie 
członkowskim mają potencjał strategiczny 
i gospodarczy dla całej UE i w związku z 
tym wzywa Komisję do ochrony obszarów 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym, które mogą zawierać 
surowce, oraz w miarę możliwości do 
rozszerzenia zakresu umów o partnerstwie 
z krajami dysponującymi surowcami o 
pomoc finansową dla górnictwa z 
możliwością zapewnienia 
przedsiębiorstwom priorytetowego dostępu 
do wydobywanego surowca;

Or. en

Poprawka 174
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do ochrony obszarów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, które mogą 
zawierać surowce, takich jak Arktyka, 
Morze Barentsa oraz Grenlandia;

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; jednocześnie domaga 
się, aby dostęp do krajowych złóż 
surowców nie został wykluczony poprzez 
nadmierne planowanie, tak aby uniknąć 
niedoborów dostaw i ograniczyć ryzyko 
uzależnienia UE od surowców z importu; 
zauważa, że kodeksy postępowania mające 
na celu osiągnięcie jak najlepszych 
wyników technicznych, społecznych 
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i środowiskowych są ważnymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
ochrony obszarów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, które mogą 
zawierać surowce, takich jak Arktyka, 
Morze Barentsa oraz Grenlandia;

Or. de

Poprawka 175
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do ochrony obszarów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, które mogą 
zawierać surowce, takich jak Arktyka, 
Morze Barentsa oraz Grenlandia;

20. potwierdza, że wytyczne wydane przez 
Komisję stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
na obszarach sieci NATURA 2000; 
zauważa, że kodeksy postępowania mające 
na celu osiągnięcie jak najlepszych 
wyników technicznych, społecznych 
i środowiskowych są ważnymi 
instrumentami; wzywa Komisję do 
ochrony obszarów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, które mogą 
zawierać surowce, takich jak Arktyka, 
Morze Barentsa oraz Grenlandia;

Or. es

Poprawka 176
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
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2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do ochrony obszarów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, które mogą 
zawierać surowce, takich jak Arktyka, 
Morze Barentsa oraz Grenlandia;

2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do przeanalizowania możliwości 
zrównoważonej pod względem 
środowiskowym eksploatacji obszarów 
wrażliwych, które mogą zawierać surowce, 
takich jak Arktyka, Morze Barentsa oraz 
Grenlandia, a zwłaszcza kluczowe 
surowce, np. pierwiastki ziem rzadkich;

Or. en

Poprawka 177
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do ochrony obszarów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, które mogą 
zawierać surowce, takich jak Arktyka, 
Morze Barentsa oraz Grenlandia;

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do ochrony obszarów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, które mogą 
zawierać surowce, takich jak Arktyka, 
Morze Barentsa, Antarktyka oraz 
Grenlandia;

Or. ro
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Poprawka 178
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do ochrony obszarów wrażliwych pod 
względem środowiskowym, które mogą 
zawierać surowce, takich jak Arktyka, 
Morze Barentsa oraz Grenlandia;

20. potwierdza, że wytyczne NATURY 
2000 stanowią solidne podstawy, 
w oparciu o które należy prowadzić 
działania dotyczące wydobycia surowców 
nieenergetycznych; zauważa, że kodeksy 
postępowania mające na celu osiągnięcie 
jak najlepszych wyników technicznych, 
społecznych i środowiskowych są 
ważnymi instrumentami; wzywa Komisję 
do adekwatnej ochrony obszarów 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym, które mogą zawierać 
surowce, takich jak Arktyka, Morze 
Barentsa oraz Grenlandia;

Or. en

Poprawka 179
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca uwagę Komisji na to, że 
racjonalne zarządzanie surowcami 
drzewnymi jest konieczne nie tylko na 
obszarach należących do sieci Natura 
2000, lecz także na całym terytorium Unii, 
ponieważ surowce te na pewno będą 
dostępne w przyszłości pod warunkiem, że 
będzie się nimi rozsądnie gospodarować; 
wzywa Komisję do analizy razem z 
przemysłem drzewnym możliwości 
wprowadzenia konkretnych działań 
służących zrównoważonej eksploatacji 
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zasobów drzewnych, głównie za 
pośrednictwem projektów pilotażowych;

Or. fr

Poprawka 180
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. apeluje do Komisji o dołożenie 
wszelkich starań w zakresie 
dopuszczalnym przez prawo o 
ograniczenie wywozu surowców wtórnych 
i odpadów zawierających przydatne 
surowce, a tym samym zwiększenie 
efektywności energetycznej i zmniejszenie 
śladu węglowego Europy; zwraca się do 
Komisji o rozważenie dalszego stosowania 
koncepcji odpowiedzialności wytwórcy w 
celu wspierania realizacji tego celu;

Or. en

Poprawka 181
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. domaga się, aby w celu 
zagwarantowania zrównoważonego 
dostępu do złóż surowców mineralnych 
przy tworzeniu nowych lub przeglądzie 
istniejących dyrektyw i rozporządzeń w 
równym stopniu uwzględniono aspekty 
ekologiczne, społeczne i gospodarcze.
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Or. de

Poprawka 182
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca się do Komisji o opracowanie 
środków zapobiegających wywozowi 
odpadów nadających się do recyklingu i 
odpadów zawierających przydatne 
surowce w celu usprawnienia 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
ograniczenia zależności od przywozu w 
Europie; podkreśla w tym kontekście 
znaczenie integracji producentów i 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 183
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla potrzebę bardziej 
przejrzystych i przewidywalnych 
warunków ramowych prawnych procesów 
wydawania zezwoleń na otwarcie nowych 
kopalń wydobywających metale i minerały 
bez naruszania norm środowiskowych;

Or. en

Poprawka 184
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla konieczność przystąpienia 
UE do negocjacji z Rządem Lokalnym 
Grenlandii w sprawie dostępu UE do 
pierwiastków ziem rzadkich w Grenlandii;

Or. en

Poprawka 185
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 20b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. podkreśla, że kraje północnej Europy 
i regionu Morza Barentsa dysponują 
znacznymi zasobami rud, minerałów i 
lasów, wysoko wykwalifikowaną siłą 
roboczą i centrami badawczymi, 
innowacyjną technologią i korzystnym 
otoczeniem regulacyjnym; jest 
przekonany, że północny region Europy 
może wnieść znaczny wkład w pokrycie 
zapotrzebowania na dostawy surowców 
dla spółek europejskich, a tym samym w 
ograniczenie zależności Europy od 
przywozu; jest przekonany, że istnieje 
wyraźna potrzeba zwiększenia 
świadomości potencjału północnej Europy 
w trwającej obecnie dyskusji dotyczącej 
surowców;

Or. en

Poprawka 186
Judith A. Merkies
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Projekt rezolucji
Ustęp 20b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. podkreśla znaczenie wspierania 
wykorzystania połączonych instrumentów 
gospodarczych i prawnych, 
porównywalnych z instrumentami 
stosowanymi w państwach członkowskich 
osiągających najlepsze wyniki, w tym 
zakazu składowania odpadów i 
rozszerzenia zakresu odpowiedzialności 
producentów, tak aby zapobiec dalszemu 
marnowaniu surowców poprzez 
(nielegalny) wywóz, nielegalne 
składowanie i spalanie;

Or. en

Poprawka 187
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 20c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. aby zapewnić konkurencyjność 
europejskiego przemysłu, surowce 
powinny docierać do konsumentów 
poprzez zrównoważony i dobrze 
funkcjonujący system transportu, który 
łączy obszary bogate w surowce z 
ośrodkami przemysłowymi; w związku z 
tym wzywa Komisję do dopilnowania tego, 
by zmienione wytyczne dotyczące 
transeuropejskiej sieci transportowej 
(TEN-T) zaspokajały potrzeby przemysłu 
poprzez zapewnienie niezakłóconego 
dostępu do surowców;

Or. en
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Poprawka 188
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 20d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20d. jest przekonany, że niezwykle istotne 
jest wspieranie regionalnych lub 
krajowych klastrów surowcowych, dzięki 
którym wewnętrzny sektor surowcowy 
może się rozwijać, za pomocą silnego 
partnerstwa między rządem, środowiskiem 
akademickim, przemysłem i partnerami 
społecznymi; podkreśla, że klastry 
surowcowe i inwestycje w badania i 
rozwój są niezbędne do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społecznego 
obszarów bogatych w surowce;

Or. en

Poprawka 189
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla znaczenie badań i rozwoju 
w zrównoważonych metodach wydobycia, 
by zminimalizować ślad ekologiczny 
i negatywne skutki społeczne;

21. podkreśla znaczenie opracowywania 
nowych technologii i badań dla sprostania 
nowym wyzwaniom; podkreśla wkład
badań i rozwoju w zrównoważone metody 
wydobycia służące skutecznemu 
zarządzaniu środowiskiem oraz 
zminimalizowaniu śladu ekologicznego 
i negatywnych skutków społecznych; 
wzywa do wykorzystania istniejących 
technologii i opracowania nowych w celu 
poprawy warunków pracy górników;

Or. en
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Poprawka 190
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla znaczenie badań i rozwoju 
w zrównoważonych metodach wydobycia, 
by zminimalizować ślad ekologiczny
i negatywne skutki społeczne;

21. podkreśla, że obowiązkowa 
„renaturyzacja” przedsiębiorstw 
wydobywających surowce często zwiększa 
różnorodność biologiczną na obszarze 
wydobycia w porównaniu ze stanem przed 
wydobyciem; podkreśla znaczenie badań 
i rozwoju w zrównoważonych metodach 
wydobycia, by w większym stopniu
zminimalizować ślad ekologiczny oraz 
potencjalne negatywne skutki społeczne i 
środowiskowe;

Or. en

Poprawka 191
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla znaczenie badań i rozwoju 
w zrównoważonych metodach wydobycia, 
by zminimalizować ślad ekologiczny
i negatywne skutki społeczne;

21. podkreśla znaczenie badań i rozwoju 
w zrównoważonych metodach wydobycia, 
by zminimalizować ślad ekologiczny 
i negatywne skutki społeczne; zauważa, że 
aby ograniczyć działalność wydobywczą, 
należy usprawnić prewencję, praktyki w 
zakresie ponownego wykorzystania i 
recyklingu, zwłaszcza dla 14 kluczowych 
surowców;

Or. en

Poprawka 192
Ioannis A. Tsoukalas
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla znaczenie badań i rozwoju 
w zrównoważonych metodach wydobycia, 
by zminimalizować ślad ekologiczny
i negatywne skutki społeczne;

21. podkreśla znaczenie badań i rozwoju 
dla opracowania zrównoważonych metod
wydobycia, rafinacji i produkcji rud, by 
zminimalizować ślad ekologiczny 
i negatywne skutki społeczne;

Or. en

Poprawka 193
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla znaczenie badań i rozwoju 
w zrównoważonych metodach wydobycia, 
by zminimalizować ślad ekologiczny
i negatywne skutki społeczne;

21. podkreśla znaczenie badań i rozwoju w 
dziedzinie innowacyjnych technologii 
dla zrównoważonych i skutecznych metod
wydobycia, by zminimalizować ślad 
ekologiczny i negatywne skutki społeczne;

Or. en

Poprawka 194
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję Europejską do 
podjęcia działań zachęcających do 
rozważenia ponownego otwarcia 
niektórych kopalń w celu prowadzenia 
zrównoważonej działalności górniczej, 
która przyczyniłaby się do złagodzenia 
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ryzyka ubóstwa surowców grożącego 
przemysłowi europejskiemu;

Or. fr

Poprawka 195
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla znaczenie wykorzystania 
surowców własnych dla konkurencyjności 
i innowacyjności europejskiego 
przemysłu; podkreśla rolę nowych 
technologii wydobycia w opracowywaniu 
zrównoważonych metod wydobycia;

Or. en

Poprawka 196
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla znaczenie opracowania 
polityki zagospodarowania przestrzennego 
dotyczącej minerałów, która obejmuje 
bazę wiedzy geologicznej;

Or. en

Poprawka 197
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog z partnerami społecznymi;

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog z partnerami społecznymi; wzywa 
Komisję do określenia do 2012 r. we 
współpracy z partnerami społecznymi, 
państwami członkowskimi i sektorem 
przemysłu skali zapotrzebowania na 
wykwalifikowanych specjalistów w 
dziedzinie badań nad kluczowymi 
surowcami oraz wydobycia, rafinacji, 
przetwarzania i recyklingu tych 
surowców, dostępności ekspertów w tej 
dziedzinie na rynku pracy, a także do 
udostępnienia wyników analizy 
Parlamentowi Europejskiemu; w związku 
z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania wspólnie z 
sektorem przemysłu i środowiskiem 
akademickim kształcenia w dziedzinie 
kluczowych minerałów poprzez specjalne 
programy i kursy na uniwersytetach oraz 
wspieranie za pomocą stypendiów 
studentów studiów I stopnia, II stopnia, 
absolwentów studiów doktoranckich, 
członków towarzystw naukowych 
zajmujących się tą dziedziną; popiera w 
związku z tym programy Erasmus 
związane z tym obszarem badań, takie jak 
Erasmus Mundus w zakresie minerałów i 
ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 198
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog z partnerami społecznymi;

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do dalszego zrównoważonego wspierania 
wymiany studentów poprzez europejskie 
programy wsparcia oraz do wejścia w tym 
kontekście w bliski dialog z partnerami 
społecznymi;

Or. de

Poprawka 199
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog z partnerami społecznymi;

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do dalszego zrównoważonego wspierania 
wymiany studentów poprzez europejskie 
programy wymiany oraz do wejścia w tym 
kontekście w bliski dialog z partnerami 
społecznymi;

Or. de

Poprawka 200
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
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geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog z partnerami społecznymi;

geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
państwa członkowskie do bardziej 
intensywnego wspierania programu 
Erasmus Mundus w zakresie minerałów i 
ochrony środowiska; ponadto wzywa 
Komisję do wejścia w tym kontekście 
w bliski dialog z partnerami społecznymi;

Or. en

Poprawka 201
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog z partnerami społecznymi;

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog z partnerami społecznymi, tak aby w 
przyszłości zapewnić europejskiemu 
przemysłowi odpowiednią dostępność 
wysoko wykwalifikowanych pracowników;

Or. en

Poprawka 202
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog z partnerami społecznymi;

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy, inżynierowie, górnicy i inni 
pracownicy; wzywa Komisję do wejścia 
w tym kontekście w bliski dialog 
z partnerami społecznymi;
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Or. en

Poprawka 203
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog z partnerami społecznymi;

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog ze środowiskiem 
akademickim, partnerami społecznymi i 
partnerami w zakresie badań;

Or. en

Poprawka 204
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog z partnerami społecznymi;

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję 
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog z partnerami społecznymi, 
środowiskiem akademickim i 
przedstawicielami przemysłu;

Or. en

Poprawka 205
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa Komisję
do wejścia w tym kontekście w bliski 
dialog z partnerami społecznymi;

22. podkreśla znaczenie umiejętności 
i szkoleń oraz rolę, jaką odgrywają 
geolodzy i inżynierowie; wzywa 
odpowiednie państwa członkowskie do 
wejścia w tym kontekście w bliski dialog 
z partnerami społecznymi;

Or. en

Poprawka 206
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję do jak najsurowszego 
wyegzekwowania istniejących przepisów 
UE, do uwzględnienia bezpieczeństwa i 
norm dotyczących wydobycia złota w 
projekcie przewodnim „Unia innowacji”, 
do uwzględnienia w pracach Programu 
Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 
Środowiska (UNEP) specjalnego punktu 
dotyczącego wydobycia złota, który 
obejmie aspekty dotyczące bezpieczeństwa, 
innowacji, zarządzania chemikaliami, 
wydobycia nielegalnego i rzemieślniczego, 
tak aby znaleźć długoterminowe trwałe 
rozwiązanie służące zrównoważonej 
produkcji i zrównoważonemu przywozowi 
złota na potrzeby UE, a także do 
rozważenia przeglądu wytycznych Berlin 
II dotyczących wydobycia rzemieślniczego 
i na małą skalę;

Or. en

Poprawka 207
Angelika Niebler
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Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. w kontekście spójnej polityki UE 
wzywa Komisję do uwzględnienia w 
przyszłych inicjatywach ustawodawczych 
zrównoważonego zapatrzenia w surowce 
ze źródeł europejskich oraz w związku z 
tym do uwzględniania jako kryteriów przy 
analizie wpływu powiązania wydobycia 
surowców z lokalizacją, a także do 
rozważenia problemów bezpieczeństwa 
dostaw i dostępu do surowców;

Or. de

Poprawka 208
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. jest przekonany, że magazynowanie 
surowców, które proponuje Komisja, nie 
jest właściwym instrumentem 
zabezpieczającym dostawy surowców; 
podkreśla, że rola UE w każdym 
programie magazynowania powinna być 
ograniczona do opracowania ram 
prawnych i nadzoru regulacyjnego;

Or. en

Poprawka 209
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla znaczenie regionu Morza 
Barentsa jako producenta zasobów 
naturalnych i dostawcy niezbędnych 
surowców, takich jak minerały, metale i 
produkty leśnictwa na rynki europejskie i 
międzynarodowe;

Or. en

Poprawka 210
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 22b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. apeluje do Komisji o zwiększenie 
odzysku surowców wtórnych w oparciu o 
ambitne przepisy dotyczące recyklingu, 
właściwe i szybkie wdrożenie ramowej 
dyrektywy w sprawie odpadów i założeń z 
zakresu możliwości recyklingu produktów, 
a także propagowanie recyklingu i 
ponownego użycia we wszystkich aktach 
prawodawczych UE;

Or. en

Poprawka 211
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 22b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. wzywa Komisję do uwzględnienia 
kompleksowego podejścia do 
usprawnienia infrastruktury 
transportowej w swoich planach 
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dotyczących dostarczania europejskich 
surowców producentom;

Or. en

Poprawka 212
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców; 
uważa, że priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej;

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców; 
uważa, że priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej; wzywa 
Komisję do odrzucenia ograniczeń w 
przywozie lub wywozie surowców i 
surowców wtórnych we wszystkich 
dwustronnych i wielostronnych 
negocjacjach handlowych; wzywa 
Komisję do pełnego wykorzystania roli, 
jaką odgrywa we wspieraniu liberalizacji 
handlu na wszystkich szczeblach, z 
uwzględnieniem dwustronnych i 
wielostronnych umów handlowych, oraz w 
razie potrzeby do poczynienia dalszych 
kroków prawnych w ramach WTO w celu 
zbliżenia się do liberalizacji rynków 
surowców bez interwencji rządowej;

Or. en

Poprawka 213
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców; 
uważa, że priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej;

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców; 
uważa, że priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej; wzywa 
Komisję do zajęcia się problemem 
ograniczeń wywozowych i innych środków 
zakłócających handel, które dotyczą 
surowców ważnych dla przemysłu za 
pomocą polityki w zakresie surowców 
obejmującej politykę handlową, 
rozwojową i zagraniczną (dialogi 
dwustronne);

Or. en

Poprawka 214
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców; 
uważa, że priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej;

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców opartej na 
wzmocnieniu zasad demokratycznych, 
przejrzystości, wzajemności, 
zrównoważonego rozwoju i podziału dóbr; 
uważa, że priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej;

Or. es

Poprawka 215
Konrad Szymański
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców; 
uważa, że priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej;

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców;
uważa, że priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej; wzywa 
Komisję do odrzucenia ograniczeń w 
przywozie lub wywozie surowców i 
surowców wtórnych we wszystkich 
dwustronnych i wielostronnych 
negocjacjach handlowych;

Or. en

Poprawka 216
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców; 
uważa, że priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej;

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania aktywnej
polityki w zakresie surowców, 
w szczególności w odniesieniu do 
kluczowych surowców; uważa, że 
priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej; wzywa 
Komisję do zaangażowania europejskich 
podmiotów zainteresowanych 
pierwiastkami ziem rzadkich w 
planowanie tych działań;

Or. en



PE462.883v01-00 34/71 AM\864926PL.doc

PL

Poprawka 217
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców; 
uważa, że priorytetowe działania dotyczące
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej;

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców; 
uważa, że konkretne priorytetowe 
działania i kompleksową międzynarodową 
strategię na rzecz stabilnych krajowych 
dostaw i europejskiej wartości dodanej w 
odniesieniu do pierwiastków ziem 
rzadkich należy wdrożyć jak najszybciej;

Or. en

Poprawka 218
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców; 
uważa, że priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej;

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców; 
podkreśla, że priorytetowe działania 
dotyczące pierwiastków ziem rzadkich są 
najważniejszymi działaniami 
programowymi w perspektywie 
krótkoterminowej;

Or. en

Poprawka 219
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar UE 
dotyczący kontynuowania polityki 
w zakresie surowców, w szczególności 
w odniesieniu do kluczowych surowców; 
uważa, że priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej;

23. zwraca uwagę na zamiar UE dotyczący 
kontynuowania polityki w zakresie 
surowców, w szczególności w odniesieniu 
do kluczowych surowców; uważa, że 
priorytetowe działania dotyczące 
pierwiastków ziem rzadkich należy 
przeprowadzić jak najszybciej;

Or. en

Poprawka 220
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że obecnie popyt na 
drewno przewyższa podaż oraz że 
obserwuje się nasilenie tego zjawiska w 
Unii Europejskiej; w związku z tym aby 
ograniczyć wylesianie i zatrzymać utratę 
nieprzetworzonych surowców drzewnych 
(bali), a także zapewnić trwałość 
przemysłowego sektora drzewnego i 
ochronę środowiska, konieczne jest 
przyjęcie strategii zrównoważonego 
zarządzania zasobami drzewnymi nie tylko 
na terytorium Unii, lecz także poza nią; 
wzywa Komisję do kontynuowania i 
zacieśniania dialogu z państwami trzecimi 
dysponującymi znacznymi zasobami 
drzewnymi, przede wszystkim z państwami 
stowarzyszonymi z Unią;

Or. fr
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Poprawka 221
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wyraża zaniepokojenie wzrastającą 
liczbą przypadków ograniczeń w handlu 
oraz zakłóceń konkurencji w handlu 
surowcami z państwami trzecimi; z 
zadowoleniem przyjmuje starania Komisji 
podejmowane na szczeblu dwustronnym i 
wielostronnym zmierzające do 
przeciwdziałania takim sytuacjom; 
utwierdza Komisję w kontynuacji strategii 
zwalczania ceł eksportowych i zakłóceń 
konkurencji w handlu surowcami, a 
zwłaszcza zakazu wprowadzania ceł 
eksportowych we wszystkich kolejnych 
dwustronnych umowach handlowych;

Or. de

Poprawka 222
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do wykorzystania 
wszystkich międzynarodowych kontaktów, 
w tym służb dyplomatycznych, w celu 
poprawienia stosunków z państwami i 
regionami dostarczającymi surowce i 
surowce kluczowe, a tym samym do 
usprawnienia międzynarodowego handlu 
surowcami, zwłaszcza kluczowymi; 
podkreśla, że silne wsparcie rozwoju 
gospodarczego, społecznego i w dziedzinie 
ochrony środowiska państw bogatych w 
surowce mogłoby pomóc w tworzeniu 
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solidnych i demokratycznych instytucji, 
które zwiększyłyby możliwości rozwoju i 
zabezpieczenia dostaw surowców oraz 
handlu surowcami;

Or. en

Poprawka 223
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. europejska polityka w zakresie 
surowców powinna w pełni uwzględniać 
zrównoważony wzrost gospodarczy w 
krajach rozwijających się i ich normy 
społeczne (zgodnie z treścią art. 208 
TFUE) oraz zapewniać spójność pomiędzy 
polityką rozwojową a inicjatywą na rzecz 
surowców; w związku z tym jest 
przekonany, że UE powinna także 
wspierać kraje rozwijające się w 
dywersyfikacji gospodarek, ograniczaniu 
zależności od wywozu surowców i 
zwiększaniu wartości ich produktów 
poprzez krajową produkcję i 
przetwarzanie na miejscu;

Or. en

Poprawka 224
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. polityka surowcowa w związku z 
nierównomiernym geograficznym 
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rozkładem zasobów na świecie jest 
podatna na monopolizację, co może 
pociągać za sobą nieuprawnione żądania 
gospodarcze i polityczne za sprzedawane 
surowce i materiały strategiczne; 
niezbędna jest zatem stosowna ochrona 
zasobów surowcowych na terenie państw 
członkowskich UE i ich efektywna 
eksploatacja w ramach zasady 
pomocniczości;

Or. pl

Poprawka 225
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do oszacowania skali 
zapotrzebowania na mechanizm 
magazynowania kluczowych surowców, a 
zwłaszcza pierwiastków ziem rzadkich, 
który umożliwiłby spółkom europejskim 
dostęp do strategicznych surowców 
wykorzystywanych w sektorze ochrony 
środowiska, służbie zdrowia, przemyśle 
zbrojeniowym i zaawansowanych 
technologii oraz ochronę przed naciskami 
monopoli i wzrostem cen;

Or. en

Poprawka 226
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 23b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. wzywa Komisję do realizowania 
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spójnej polityki handlowej w odniesieniu 
do surowców w celu zlikwidowania 
nieuczciwych praktyk handlowych, takich 
jak ograniczenia wywozowe, podatki 
wywozowe i tak zwane mechanizmy 
podwójnych cen w stosunkach 
wielostronnych i dwustronnych;

Or. en

Poprawka 227
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 23c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23c. pilnie wzywa Komisję do dalszego 
zdecydowanego eliminowania ograniczeń 
wywozowych, podatków wywozowych i tak 
zwanych mechanizmów podwójnych cen 
w zawieranych w przyszłości 
dwustronnych umowach o wolnym 
handlu dotyczących surowców;

Or. en

Poprawka 228
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 23d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23d. przypomina Komisji o tym, że takie 
dziedziny polityki, jak polityka handlowa, 
ochrona środowiska, rozwój, badania i 
sprawy zagraniczne muszą wspierać 
wspólną strategię zaopatrzenia w 
surowce;

Or. en
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Poprawka 229
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że zapewnienie zasobów leży 
w gestii przedsiębiorstw; niemniej jednak
zwraca się do Komisji o rozważenie, jak 
można byłoby niefinansowo wesprzeć 
takie koncepcje, jak europejski holding 
surowcowy;

24. uważa, że zapewnienie zasobów leży 
w gestii przedsiębiorstw; zdaje sobie 
sprawę z problemów MŚP w zdobywaniu 
surowców; w związku z tym zwraca się do 
Komisji o rozważenie, jak można byłoby 
niefinansowo wesprzeć takie koncepcje, 
jak europejski holding surowcowy;

Or. en

Poprawka 230
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że zapewnienie zasobów leży 
w gestii przedsiębiorstw; niemniej jednak 
zwraca się do Komisji o rozważenie, jak 
można byłoby niefinansowo wesprzeć 
takie koncepcje, jak europejski holding 
surowcowy;

24. uważa, że zapewnienie zasobów leży 
w gestii przedsiębiorstw; niemniej jednak 
zwraca się do Komisji o rozważenie, jak 
można byłoby niefinansowo wesprzeć 
takie koncepcje, jak europejski holding 
surowcowy; zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich o szczegółowe 
przeanalizowanie działalności japońskiej 
państwowej spółki JOGMEC;

Or. en

Poprawka 231
Gaston Franco
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Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa do utworzenia w państwach 
członkowskich komitetów ds. metali 
strategicznych, które współpracowałyby 
między sobą w ramach europejskiej 
strategii w zakresie surowców; taka 
strategia korzystałaby z synergii między 
strategiami gospodarczymi, górniczymi, 
przemysłowymi i międzynarodowymi i 
służyłaby zapewnieniu ochrony dostaw 
materiałów strategicznych;

Or. fr

Poprawka 232
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że bezpieczeństwo w 
zakresie zasobów jest kluczowym 
zadaniem europejskiej polityki handlowej 
oraz wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa; w związku z tym zostanie 
ono uwzględnione w programie działań 
Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych i wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej;

Or. en

Poprawka 233
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że polityka handlowa UE 
w zakresie surowców powinna opierać się 
na wolnym handlu i zapewniać krajom 
rozwijającym się możliwość czerpania 
korzyści z międzynarodowego handlu 
surowcami;

Or. en

Poprawka 234
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję do oceny wyniku 
sprawy prowadzonej w ramach WTO 
przeciw Chinom oraz do skorzystania 
w przyszłości z mechanizmów dostępnych 
w ramach WTO, w stosownych 
przypadkach;

25. wzywa Komisję do oceny wyniku 
sprawy prowadzonej w ramach WTO 
przeciw Chinom oraz do skorzystania 
w przyszłości z mechanizmów dostępnych 
w ramach WTO, w stosownych 
przypadkach; wzywa Komisję do 
kontynuowania starań o osiągnięcie 
porozumienia w sprawie zakazu 
nakładania podatków na wywóz surowców 
na szczeblu międzynarodowym, najlepiej 
w ramach WTO;

Or. en

Poprawka 235
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję do oceny wyniku 
sprawy prowadzonej w ramach WTO 

25. wzywa Komisję do oceny wyniku 
sprawy prowadzonej w ramach WTO 
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przeciw Chinom oraz do skorzystania 
w przyszłości z mechanizmów dostępnych 
w ramach WTO, w stosownych 
przypadkach;

przeciw Chinom oraz, w stosownych 
przypadkach, do bardziej aktywnego 
korzystania z mechanizmów dostępnych 
w ramach WTO w przyszłości, w ścisłej 
współpracy z międzynarodowymi 
partnerami;

Or. en

Poprawka 236
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. domaga się, aby państwom 
naruszającym handel surowcami poprzez 
środki nieusprawiedliwione, naruszające 
konkurencję lub inne gospodarczo-
polityczne środki nie przyznawać 
łatwiejszego dostępu do rynku 
wewnętrznego UE zgodnie z ogólnym 
systemem preferencji taryfowych oraz w 
związku z tym wzywa Komisję do 
zreformowania go w taki sposób, aby 
możliwe było częściowe lub całkowite 
zawieszenie jego stosowania na czas 
określony w przypadku 
nieusprawiedliwionego naruszenia zasad 
handlu surowcami;

Or. de

Poprawka 237
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję do wykorzystania jej 
politycznego wpływu do zreformowania 
wielostronnych reguł dotyczących 
ograniczeń wywozowych; wzywa Komisję 
do wspierania programu reform 
określającego precyzyjnie wyjątkowe 
okoliczności, które pozwolą państwom 
należącym do WTO wprowadzać 
ograniczenia wywozowe ze szczególnym 
uwzględnieniem mechanizmów 
sprawczych, czasu stosowania i zakresu 
tego typu środków; wzywa do dbania o 
spójność starań podejmowanych przez 
Komisję w tym zakresie z innymi 
priorytetami polityki UE mającymi na 
celu propagowanie rozwoju 
gospodarczego i równowagi ekologicznej 
w krajach rozwijających się o niskich 
dochodach – lub odwrotnie, co oznacza, 
że inne strategie polityczne UE powinny 
być spójne ze strategią w zakresie 
surowców;

Or. en

Poprawka 238
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
zakazu praktyk zakłócających handel 
surowcami (podwójne ceny, ograniczenia 
wywozowe) w regionalnych, 
dwustronnych i wielostronnych umowach 
o wolnym handlu;

Or. en



AM\864926PL.doc 45/71 PE462.883v01-00

PL

Poprawka 239
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 25b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. wzywa Komisję do ponownego 
rozważenia preferencyjnego dostępu do 
UE w ramach nowego ogólnego systemu 
preferencji w przypadku praktyk 
zakłócających dostęp do surowców;

Or. en

Poprawka 240
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla znaczenie stosunków UE-
Afryka oraz porozumienie z Addis Abeby 
z czerwca 2010 r.; podkreśla też, że 
partnerstwo to musi być oparte na 
obopólnym interesie;

26. podkreśla znaczenie stosunków UE-
Afryka oraz porozumienie z Addis Abeby 
z czerwca 2010 r.; podkreśla też, że 
partnerstwo to musi być oparte na 
obopólnym interesie; w przypadku 
promowania zrównoważonych metod 
wydobycia ważna jest wymiana 
najlepszych praktyk w zakresie 
prawidłowego zarządzania, zwiększania 
efektywności gospodarowania zasobami, 
ponownego wykorzystania i recyklingu, 
zarządzania odpadami przeróbczymi i 
skałami płonnymi, rekultywacji starych 
kopalń, bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników oraz eliminowania pracy 
dzieci;

Or. en
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Poprawka 241
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla znaczenie stosunków UE-
Afryka oraz porozumienie z Addis Abeby 
z czerwca 2010 r.; podkreśla też, że 
partnerstwo to musi być oparte na 
obopólnym interesie;

26. podkreśla znaczenie stosunków UE-
Afryka oraz porozumienie z Addis Abeby 
z czerwca 2010 r.; podkreśla też, że 
partnerstwo to musi być oparte na 
obopólnym interesie; wskazuje, że Unia 
Afrykańska w dokumencie dotyczącym 
wizji górnictwa afrykańskiego stwierdziła, 
że państwa Afryki dotychczas nie były w 
stanie skorzystać z przewagi 
konkurencyjnej w obszarze zasobów 
naturalnych; w związku z tym należy 
rozważyć środki zapewniające czerpanie 
zysków z zasobów naturalnych dla 
populacji państw bogatych w surowce;

Or. en

Poprawka 242
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do ustanowienia 
innych obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne; 
uważa, że UE powinna ofiarować 
partnerstwa typu „infrastruktura za 
zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów 
rozwijających się bogatych w zasoby 
w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy 
geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do prowadzenia 
ścisłego nadzoru międzynarodowych 
porozumień, których stronami są państwa 
bogate w surowce, zwłaszcza rządzone 
przez reżimy totalitarne, który to nadzór 
wiąże się z limitowanym dostępem do 
surowców, oraz do wykorzystania 
wszelkich możliwych środków 
dyplomatycznych w celu zapewnienia 
sprawiedliwego dostępu do tych surowców 
i właściwego funkcjonowania 
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międzynarodowych regulacji handlowych; 
wzywa Komisję do ustanowienia innych 
obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne; 
uważa, że UE powinna ofiarować 
partnerstwa typu „infrastruktura za 
zasoby”, „wiedza za zasoby” i „edukacja 
za zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów 
rozwijających się bogatych w zasoby 
w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy 
geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;

Or. en

Poprawka 243
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do ustanowienia 
innych obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne; 
uważa, że UE powinna ofiarować 
partnerstwa typu „infrastruktura za 
zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów 
rozwijających się bogatych w zasoby 
w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy 
geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do znalezienia 
alternatywnych źródeł surowców, tak aby 
uniknąć zależności od ograniczonej liczby 
dostawców, i ustanowienia w związku z 
tym obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne; 
uważa, że UE powinna ofiarować 
partnerstwa typu „infrastruktura za 
zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów 
rozwijających się bogatych w zasoby 
w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy 
geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;

Or. en
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Poprawka 244
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do ustanowienia 
innych obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne; 
uważa, że UE powinna ofiarować 
partnerstwa typu „infrastruktura za 
zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów 
rozwijających się bogatych w zasoby 
w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy 
geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do ustanowienia 
innych obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne; 
europejskie umowy o wolnym handlu są 
bardzo ważnym narzędziem 
umożliwiającym europejskiemu 
przemysłowi bezpośredni dostęp do 
surowców; uważa, że UE powinna 
ofiarować partnerstwa typu „infrastruktura 
za zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów 
rozwijających się bogatych w zasoby 
w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy 
geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;

Or. en

Poprawka 245
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do ustanowienia 
innych obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne; 
uważa, że UE powinna ofiarować 
partnerstwa typu „infrastruktura za 
zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów 
rozwijających się bogatych w zasoby 
w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy 

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do ustanowienia 
innych obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne,
takich jak zmieniona umowa o 
partnerstwie z Rządem Lokalnym 
Grenlandii; uważa, że UE powinna 
ofiarować partnerstwa typu „infrastruktura 
za zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów 
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geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;

rozwijających się bogatych w zasoby 
w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy 
geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;

Or. en

Poprawka 246
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do ustanowienia 
innych obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne; 
uważa, że UE powinna ofiarować 
partnerstwa typu „infrastruktura za 
zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów 
rozwijających się bogatych w zasoby 
w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy 
geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do ustanowienia 
innych obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne,
takich jak zmieniona umowa o 
partnerstwie z Rządem Lokalnym 
Grenlandii; uważa, że UE powinna 
ofiarować partnerstwa typu „infrastruktura 
za zasoby” obejmujące spółki europejskie; 
wzywa UE do wsparcia krajów 
rozwijających się bogatych w zasoby 
w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy 
geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;

Or. en

Poprawka 247
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do ustanowienia 
innych obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne; 
uważa, że UE powinna ofiarować 
partnerstwa typu „infrastruktura za 
zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów 
rozwijających się bogatych w zasoby 
w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy 
geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do ustanowienia 
innych obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne, 
takimi jak kraje Ameryki Północnej, 
Australii, Azji i regionu Mercosuru; 
uważa, że UE powinna ofiarować 
partnerstwa typu „infrastruktura za 
zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów 
rozwijających się bogatych w zasoby, 
takich jak Indie i Brazylia, w dążeniu do 
pogłębiania ich wiedzy geologicznej; 
proponuje w tym kontekście ustanowienie 
współfinansowanych katedr na wydziałach 
geologicznych;

Or. ro

Poprawka 248
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do ustanowienia
innych obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne; 
uważa, że UE powinna ofiarować 
partnerstwa typu „infrastruktura za 
zasoby”; wzywa UE do wsparcia krajów 
rozwijających się bogatych w zasoby 
w dążeniu do pogłębiania ich wiedzy 
geologicznej; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;

27. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
nie wymieniono innych regionów lub 
państw; wzywa Komisję do propagowania
innych obustronnie korzystnych partnerstw 
z krajami bogatymi w zasoby naturalne w 
Azji i Ameryce Łacińskiej; uważa, że UE 
powinna ofiarować partnerstwa typu 
„infrastruktura za zasoby”; wzywa UE do 
wsparcia krajów rozwijających się 
bogatych w zasoby w dążeniu do 
pogłębiania ich wiedzy geologicznej, 
górniczej i w zakresie przetwarzania 
minerałów; proponuje w tym kontekście 
ustanowienie współfinansowanych katedr 
na wydziałach geologicznych;
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Poprawka 249
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jest zaniepokojony faktem, że nie 
określono jeszcze strategii współpracy 
z Chinami; podkreśla potrzebę 
prowadzenia dialogu technologicznego 
z Chinami; wzywa Komisję do zbadania 
tego, jak projekty pilotażowe dotyczące 
zrównoważonego wydobycia, możliwości 
zastąpienia i recyklingu kluczowych 
surowców mogłyby zaistnieć w ramach 
współpracy z Chinami;

28. podkreśla, że polityka niektórych 
państw wschodzących (zwłaszcza Chin) 
zaopatrujących się w surowce na całym 
świecie, głównie w Afryce, może zagrażać 
dostępowi Unii Europejskiej do towarów 
na tym kontynencie; jest zaniepokojony 
faktem, że nie określono jeszcze strategii 
dialogu i współpracy z Chinami; podkreśla 
potrzebę prowadzenia dialogu 
technologicznego i handlowego
z Chinami; wzywa Komisję do zbadania 
tego, jak projekty pilotażowe dotyczące 
zrównoważonego wydobycia, możliwości 
zastąpienia i recyklingu kluczowych 
surowców, które przyczyniają się do 
zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia 
w surowce w Europie, mogłyby zaistnieć 
w ramach współpracy z Chinami;

Or. en

Poprawka 250
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jest zaniepokojony faktem, że nie 
określono jeszcze strategii współpracy 
z Chinami; podkreśla potrzebę 
prowadzenia dialogu technologicznego 
z Chinami; wzywa Komisję do zbadania 
tego, jak projekty pilotażowe dotyczące 

28. jest zaniepokojony faktem, że nie 
określono jeszcze strategii współpracy 
z Chinami; podkreśla potrzebę 
prowadzenia dialogu technologicznego 
z Chinami; wzywa Komisję do zbadania 
tego, jak projekty pilotażowe dotyczące 
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zrównoważonego wydobycia, możliwości 
zastąpienia i recyklingu kluczowych 
surowców mogłyby zaistnieć w ramach 
współpracy z Chinami;

zrównoważonego wydobycia i 
przetwarzania minerałów, wydajnego 
gospodarowania zasobami, możliwości 
zastąpienia i recyklingu kluczowych 
surowców mogłyby zaistnieć w ramach 
współpracy z Chinami z korzyścią dla obu 
stron; zdecydowanie popiera podobne 
dialogi dwustronne z gospodarkami 
wschodzącymi, np. z Brazylią, w istotnych 
kwestiach dotyczących surowców; wzywa 
Komisję do podobnego traktowania 
problemu surowców w europejskiej 
polityce sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 251
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jest zaniepokojony faktem, że nie 
określono jeszcze strategii współpracy 
z Chinami; podkreśla potrzebę 
prowadzenia dialogu technologicznego 
z Chinami; wzywa Komisję do zbadania 
tego, jak projekty pilotażowe dotyczące 
zrównoważonego wydobycia, możliwości 
zastąpienia i recyklingu kluczowych 
surowców mogłyby zaistnieć w ramach 
współpracy z Chinami;

28. jest zaniepokojony faktem, że nie 
określono jeszcze strategii współpracy, ani 
nawet konkurowania, z Chinami; 
podkreśla potrzebę prowadzenia dialogu 
technologicznego z Chinami; wzywa 
Komisję do zbadania tego, jak projekty 
pilotażowe dotyczące zrównoważonego 
wydobycia, możliwości zastąpienia 
i recyklingu kluczowych surowców 
mogłyby zaistnieć w ramach współpracy 
z Chinami; wzywa Komisję do 
przeanalizowania wpływu surowców na 
środowisko, zwłaszcza pierwiastków ziem 
rzadkich, z uwzględnieniem bazujących 
na nich produktów końcowych 
importowanych z Chin;

Or. en
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Poprawka 252
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jest zaniepokojony faktem, że nie 
określono jeszcze strategii współpracy 
z Chinami; podkreśla potrzebę 
prowadzenia dialogu technologicznego 
z Chinami; wzywa Komisję do zbadania 
tego, jak projekty pilotażowe dotyczące 
zrównoważonego wydobycia, możliwości 
zastąpienia i recyklingu kluczowych 
surowców mogłyby zaistnieć w ramach 
współpracy z Chinami;

28. jest zaniepokojony faktem, że nie 
określono jeszcze strategii współpracy 
z Chinami; podkreśla potrzebę 
prowadzenia dialogu technologicznego 
z Chinami; wzywa Komisję do zbadania 
tego, jak projekty pilotażowe dotyczące 
zrównoważonego wydobycia, możliwości 
zastąpienia i recyklingu kluczowych 
surowców mogłyby zaistnieć w ramach 
współpracy z kluczowymi partnerami 
międzynarodowymi;

Or. en

Poprawka 253
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jest zaniepokojony faktem, że nie 
określono jeszcze strategii współpracy 
z Chinami; podkreśla potrzebę 
prowadzenia dialogu technologicznego 
z Chinami; wzywa Komisję do zbadania 
tego, jak projekty pilotażowe dotyczące 
zrównoważonego wydobycia, możliwości 
zastąpienia i recyklingu kluczowych 
surowców mogłyby zaistnieć w ramach 
współpracy z Chinami;

28. jest zaniepokojony faktem, że nie 
określono jeszcze strategii współpracy 
z Chinami, co stanowi poważny problem, 
ponieważ Chiny kontrolują znaczną część 
rynku surowców; podkreśla potrzebę 
prowadzenia dialogu technologicznego 
z Chinami; wzywa Komisję do zbadania 
tego, jak projekty pilotażowe dotyczące 
zrównoważonego wydobycia, możliwości 
zastąpienia i recyklingu kluczowych 
surowców mogłyby zaistnieć w ramach 
współpracy z Chinami;

Or. en
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Poprawka 254
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jest zaniepokojony faktem, że nie 
określono jeszcze strategii współpracy 
z Chinami; podkreśla potrzebę 
prowadzenia dialogu technologicznego 
z Chinami; wzywa Komisję do zbadania 
tego, jak projekty pilotażowe dotyczące 
zrównoważonego wydobycia, możliwości 
zastąpienia i recyklingu kluczowych 
surowców mogłyby zaistnieć w ramach 
współpracy z Chinami;

28. jest zaniepokojony faktem, że nie 
określono jeszcze strategii współpracy 
z Chinami; podkreśla potrzebę 
prowadzenia dialogu technologicznego 
z Chinami; podkreśla znaczenie właściwej 
kontroli i odpowiednich regulacji i wzywa 
Komisję do zbadania tego, jak projekty 
pilotażowe dotyczące zrównoważonego 
wydobycia, możliwości zastąpienia 
i recyklingu kluczowych surowców 
mogłyby zaistnieć w ramach współpracy 
z Chinami;

Or. en

Poprawka 255
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. przypomina, że Chiny stosują 
skuteczną długoterminową strategię w 
zakresie pierwiastków ziem rzadkich, 
która łączy pionową strukturę sektora 
przetwórstwa pierwiastków ziem rzadkich 
z silnym pionem badawczo-rozwojowym i 
zyskała już znaczną przewagę 
konkurencyjną w oczyszczaniu rud 
pierwiastków ziem rzadkich, produkcji 
stopów i wyrobów końcowych, podczas 
gdy przemysł UE nie ma dostępu ani do 
tych materiałów, ani do specjalistycznej 
wiedzy naukowej i na temat zastosowań 
przemysłowych; Chiny wprowadziły 
ponadto ograniczenia wywozowe i podatki 
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od transportu pierwiastków ziem rzadkich, 
tym samym zwiększając problem związany
z dostawami do UE; podkreśla w związku 
z tym potrzebę zlokalizowania i 
wykorzystania przez UE alternatywnych 
(niechińskich) źródeł pierwiastków ziem 
rzadkich;

Or. en

Poprawka 256
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. jest zdania, że polityka strategicznego 
partnerstwa UE z Federacją Rosyjską jest 
ważnym elementem poprawy bilansu 
surowcowego wspólnego rynku w zamian 
za współpracę w zakresie modernizacji 
tego kraju;

Or. pl

Poprawka 257
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. zdecydowanie sprzeciwia się 
protekcjonistycznym strategiom 
politycznym krajów bogatych w surowce i 
wzywa Komisję do przedsięwzięcia w 
ramach WTO, G20 i OECD 
zdecydowanych środków zwalczających 
protekcjonizm;
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Poprawka 258
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uważa, że strategia UE w zakresie 
surowców powinna z jednej strony 
odzwierciedlać różnice pomiędzy 
gospodarkami rozwiniętymi a głównymi 
gospodarkami wschodzącymi, a z drugiej 
– pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi a 
krajami najsłabiej rozwiniętymi;

Or. en

Poprawka 259
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma 
znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów 
w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez 
usprawnienie zarządzania i przejrzystość; 
uważa, że polityka rozwojowa nie stanowi 
narzędzia polityki w zakresie surowców; 
zgadza się, że umowy handlowe powinny 
umożliwiać odpowiedni stopień 
elastyczności, by wesprzeć kraje 
w tworzeniu powiązań między przemysłem 
wydobywczym a przemysłem lokalnym; 
uważa, że w tym kontekście konieczne jest 
respektowanie suwerenności surowcowej 
państw;

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma 
znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów 
w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez 
usprawnienie zarządzania i przejrzystość; 
podkreśla, że polityka rozwojowa nie 
stanowi narzędzia polityki w zakresie 
surowców; zgadza się, że umowy 
handlowe powinny umożliwiać 
odpowiedni stopień elastyczności, by 
wesprzeć kraje w tworzeniu powiązań 
między przemysłem wydobywczym 
a przemysłem lokalnym; uważa, że 
konieczne jest respektowanie suwerenności 
surowcowej państw, i w tym kontekście 
zwraca się do Komisji o przyjęcie bardziej 
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umiarkowanego stanowiska w sprawie
podatków wywozowych w krajach 
rozwijających się poprzez zastosowanie 
zróżnicowanego podejścia 
uwzględniającego uwarunkowania w 
poszczególnych krajach, tak aby cele 
rozwojowe i uprzemysłowienie krajów 
rozwijających się nie były zagrożone; 
podkreśla, że wolny i sprawiedliwy handel 
ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 
światowego sektora surowców i tworzenia 
dobrobytu we wszystkich społeczeństwach;

Or. en

Poprawka 260
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma 
znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów 
w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez 
usprawnienie zarządzania i przejrzystość; 
uważa, że polityka rozwojowa nie stanowi 
narzędzia polityki w zakresie surowców;
zgadza się, że umowy handlowe powinny 
umożliwiać odpowiedni stopień 
elastyczności, by wesprzeć kraje 
w tworzeniu powiązań między przemysłem 
wydobywczym a przemysłem lokalnym; 
uważa, że w tym kontekście konieczne jest 
respektowanie suwerenności surowcowej 
państw;

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma 
znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów 
w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez 
usprawnienie zarządzania i przejrzystość; 
zgadza się, że umowy handlowe powinny 
umożliwiać odpowiedni stopień 
elastyczności, by wesprzeć kraje 
w tworzeniu powiązań między przemysłem 
wydobywczym a przemysłem lokalnym; 
uważa, że w tym kontekście konieczne jest 
respektowanie suwerenności surowcowej 
państw; niemniej jednak UE powinna 
rozważyć w oparciu o analizę 
poszczególnych przypadków możliwość 
ograniczenia autonomicznych preferencji 
w stosunku do krajów stosujących 
restrykcyjne i nieuprawnione środki 
handlowe i inwestycyjne dotyczące 
surowców;

Or. en
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Poprawka 261
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma 
znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów 
w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez 
usprawnienie zarządzania i przejrzystość; 
uważa, że polityka rozwojowa nie stanowi 
narzędzia polityki w zakresie surowców; 
zgadza się, że umowy handlowe powinny 
umożliwiać odpowiedni stopień 
elastyczności, by wesprzeć kraje 
w tworzeniu powiązań między przemysłem 
wydobywczym a przemysłem lokalnym; 
uważa, że w tym kontekście konieczne jest 
respektowanie suwerenności surowcowej 
państw;

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma 
znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów 
w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez 
usprawnienie zarządzania i przejrzystość; 
uważa, że polityka rozwojowa może 
znacznie wspierać europejską politykę w 
zakresie surowców; nie uważa jednak, że
stanowi ona narzędzie polityki w zakresie 
surowców; zgadza się, że umowy 
handlowe powinny umożliwiać 
odpowiedni stopień elastyczności, by 
wesprzeć kraje w tworzeniu powiązań 
między przemysłem wydobywczym 
a przemysłem lokalnym; uważa, że w tym 
kontekście konieczne jest respektowanie 
suwerenności surowcowej państw;

Or. en

Poprawka 262
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma 
znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów 
w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez 
usprawnienie zarządzania i przejrzystość; 
uważa, że polityka rozwojowa nie stanowi 

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma 
znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów 
w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez 
usprawnienie zarządzania i przejrzystość; 
uważa, że polityka rozwojowa nie stanowi 
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narzędzia polityki w zakresie surowców; 
zgadza się, że umowy handlowe powinny 
umożliwiać odpowiedni stopień 
elastyczności, by wesprzeć kraje 
w tworzeniu powiązań między przemysłem 
wydobywczym a przemysłem lokalnym; 
uważa, że w tym kontekście konieczne jest 
respektowanie suwerenności surowcowej 
państw;

narzędzia polityki w zakresie surowców; 
zgadza się, że umowy handlowe powinny 
umożliwiać odpowiedni stopień 
elastyczności, by wesprzeć kraje 
w tworzeniu powiązań między przemysłem 
wydobywczym a przemysłem lokalnym; 
uważa, że w tym kontekście konieczne jest 
respektowanie suwerenności surowcowej 
państw; zauważa, że zysk z surowców 
może odgrywać decydującą rolę w 
stwarzaniu krajom najsłabiej rozwiniętym 
odpowiednich warunków do osiągnięcia 
milenijnych celów rozwoju;

Or. en

Poprawka 263
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma 
znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów 
w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez 
usprawnienie zarządzania i przejrzystość; 
uważa, że polityka rozwojowa nie stanowi 
narzędzia polityki w zakresie surowców; 
zgadza się, że umowy handlowe powinny 
umożliwiać odpowiedni stopień 
elastyczności, by wesprzeć kraje 
w tworzeniu powiązań między przemysłem 
wydobywczym a przemysłem lokalnym; 
uważa, że w tym kontekście konieczne jest 
respektowanie suwerenności surowcowej 
państw;

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma 
znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów 
w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez 
usprawnienie zarządzania i przejrzystość; 
uważa, że polityka rozwojowa nie stanowi 
narzędzia polityki w zakresie surowców; 
zgadza się, że umowy handlowe powinny 
umożliwiać odpowiedni stopień 
elastyczności, by wesprzeć kraje 
w tworzeniu powiązań między przemysłem 
wydobywczym a przemysłem lokalnym; 
uważa, że w tym kontekście konieczne jest 
respektowanie suwerenności surowcowej 
państw; wzywa Komisję do zapewnienia 
spójności pomiędzy polityką rozwojową a 
polityką w zakresie surowców;

Or. en
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Poprawka 264
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma 
znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów 
w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez 
usprawnienie zarządzania i przejrzystość; 
uważa, że polityka rozwojowa nie stanowi 
narzędzia polityki w zakresie surowców; 
zgadza się, że umowy handlowe powinny 
umożliwiać odpowiedni stopień 
elastyczności, by wesprzeć kraje 
w tworzeniu powiązań między przemysłem 
wydobywczym a przemysłem lokalnym; 
uważa, że w tym kontekście konieczne jest 
respektowanie suwerenności surowcowej 
państw;

29. zgadza się, że polityka rozwojowa ma 
znaczenie w pomaganiu państwom 
w przekształcaniu ich dużych zasobów 
w trwały wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, między innymi poprzez 
usprawnienie zarządzania i przejrzystość; 
uważa, że polityka rozwojowa stanowi 
narzędzie polityki w zakresie surowców; 
zgadza się, że umowy handlowe powinny 
umożliwiać odpowiedni stopień 
elastyczności, by wesprzeć kraje 
w tworzeniu powiązań między przemysłem 
wydobywczym a przemysłem lokalnym; 
uważa, że w tym kontekście konieczne jest 
respektowanie suwerenności surowcowej 
państw;

Or. en

Poprawka 265
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. suwerenność surowcowa państw 
członkowskich i ich zwiększona rola w 
kształtowaniu polityki surowcowej UE, 
która wynika z licznych ograniczeń 
ekologicznych i gruntowo-geologicznych, 
a także tradycji lokalnych winna polegać 
na zwiększonym udziale środków 
publicznych, np. z funduszu 
emerytalnego, w inwestycjach nad 
pozyskiwaniem zasobów zarówno 
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pierwotnych, jak i wtórnych z recyklingu;

Or. pl

Poprawka 266
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa Komisję do wsparcia krajów 
rozwijających się w przezwyciężaniu 
asymetrii informacyjnej dotyczącej 
negocjowania umów w sprawie surowców 
i ich wydobycia poprzez działania 
budujące potencjał;

30. wzywa Komisję do wsparcia krajów 
rozwijających się w przezwyciężaniu 
asymetrii informacyjnej dotyczącej 
negocjowania umów w sprawie surowców 
i ich wydobycia poprzez działania 
budujące potencjał; uważa, że strategia UE 
w zakresie surowców powinna być 
zharmonizowana z nadrzędnym celem, 
jakim jest eliminacja ubóstwa i spójność 
polityki zgodnie z art. 208 Traktatu z 
Lizbony;

Or. en

Poprawka 267
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa Komisję do wsparcia krajów 
rozwijających się w przezwyciężaniu 
asymetrii informacyjnej dotyczącej 
negocjowania umów w sprawie surowców 
i ich wydobycia poprzez działania 
budujące potencjał;

30. wzywa Komisję do wsparcia krajów 
rozwijających się w przezwyciężaniu 
asymetrii informacyjnej dotyczącej 
negocjowania umów w sprawie surowców 
i ich wydobycia poprzez działania 
budujące potencjał zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i w społecznościach 
lokalnych;

Or. en
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Poprawka 268
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa Komisję do wsparcia krajów 
rozwijających się w przezwyciężaniu 
asymetrii informacyjnej dotyczącej 
negocjowania umów w sprawie surowców 
i ich wydobycia poprzez działania 
budujące potencjał;

30. wzywa Komisję do wsparcia krajów 
rozwijających się w przezwyciężaniu 
asymetrii informacyjnej dotyczącej 
negocjowania umów w sprawie surowców 
i ich wydobycia poprzez działania 
budujące potencjał na szczeblu krajowym i 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 269
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa Komisję do wsparcia krajów 
rozwijających się w przezwyciężaniu 
asymetrii informacyjnej dotyczącej 
negocjowania umów w sprawie surowców 
i ich wydobycia poprzez działania 
budujące potencjał;

30. wzywa Komisję do wsparcia krajów 
rozwijających się w przezwyciężaniu 
asymetrii informacyjnej dotyczącej 
negocjowania umów w sprawie surowców 
i ich wydobycia poprzez działania 
budujące potencjał i transfer technologii;

Or. en

Poprawka 270
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 31



AM\864926PL.doc 63/71 PE462.883v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla rolę, jaką społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw 
odgrywa pod kątem zgodności za granicą 
z wysokimi normami środowiskowymi, 
społecznymi i pracy oraz stosowania 
najlepszych dostępnych technologii; 
wzywa przedsiębiorstwa UE do 
opracowania odpowiedniego kodeksu 
postępowania dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w krajach 
trzecich; wzywa Komisję do śledzenia
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka 
o „krwawych minerałach”; popiera 
Inicjatywę na rzecz Przejrzystości 
w Przemyśle Wydobywczym (EITI); 
uważa, że te normy powinny mieć 
zastosowanie w szczególności do 
projektów otrzymujących pomoc 
finansową z UE, np. środki z EBI; wzywa 
Komisję do szerszego stosowania w tym 
kontekście technologii identyfikacji 
(fingerprinting) oraz do wspierania 
projektów pilotażowych opartych na 
doświadczeniach z „odciskiem 
koltanowym”;

31. podkreśla rolę, jaką społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw 
odgrywa pod kątem zgodności za granicą 
z wysokimi normami środowiskowymi, 
społecznymi i pracy oraz stosowania 
najlepszych dostępnych technologii; 
pochwala w tym kontekście pozytywny 
wkład poprzez program ONZ „Global 
Compact”; wzywa przedsiębiorstwa UE do 
opracowania odpowiedniego kodeksu 
postępowania dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w krajach 
trzecich; wzywa Komisję do 
przedsięwzięcia środków zapewniających 
poszanowanie norm społecznych, 
środowiskowych i dotyczących pracy przez 
europejskie spółki wydobywające surowce 
w państwach trzecich; wzywa Komisję do 
złożenia propozycji w sprawie składania 
raportów dotyczących „krwawych 
minerałów” w przypadku poszczególnych 
państw z wykorzystaniem rozwiązań 
zastosowanych w ramach amerykańskiej 
ustawy Dodda-Franka; popiera Inicjatywę 
na rzecz Przejrzystości w Przemyśle 
Wydobywczym (EITI) i światową sieć 
„Publish What You Pay” (Opublikuj, ile 
płacisz); uważa, że te normy powinny mieć 
zastosowanie w szczególności do 
projektów otrzymujących pomoc 
finansową z UE, np. środki z EBI; wzywa 
Komisję do szerszego stosowania w tym 
kontekście technologii identyfikacji 
(fingerprinting) oraz do wspierania 
projektów pilotażowych opartych na 
doświadczeniach z „odciskiem 
koltanowym”; wzywa EBI do regularnego 
przeprowadzania analizy potencjalnych 
skutków pożyczek udzielanych 
przemysłowi wydobywczemu;

Or. en
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Poprawka 271
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla rolę, jaką społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw 
odgrywa pod kątem zgodności za granicą 
z wysokimi normami środowiskowymi, 
społecznymi i pracy oraz stosowania 
najlepszych dostępnych technologii; 
wzywa przedsiębiorstwa UE do 
opracowania odpowiedniego kodeksu 
postępowania dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w krajach 
trzecich; wzywa Komisję do śledzenia
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka 
o „krwawych minerałach”; popiera 
Inicjatywę na rzecz Przejrzystości 
w Przemyśle Wydobywczym (EITI); 
uważa, że te normy powinny mieć 
zastosowanie w szczególności do 
projektów otrzymujących pomoc 
finansową z UE, np. środki z EBI; wzywa 
Komisję do szerszego stosowania w tym 
kontekście technologii identyfikacji 
(fingerprinting) oraz do wspierania 
projektów pilotażowych opartych na 
doświadczeniach z „odciskiem 
koltanowym”;

31. podkreśla rolę, jaką społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw 
odgrywa pod kątem zgodności za granicą 
z wysokimi normami środowiskowymi, 
społecznymi i pracy oraz stosowania 
najlepszych dostępnych technologii; 
wzywa przedsiębiorstwa UE do 
opracowania odpowiedniego kodeksu 
postępowania dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w krajach 
trzecich; wzywa Komisję do skorzystania z
przykładu amerykańskiej ustawy Dodda-
Franka i nałożenia na spółki wydobywcze 
wiążącego prawnie obowiązku ujawniania 
państwom przyjmującym dochodów z 
każdego projektu inwestycyjnego spółek w 
każdym państwie, w którym prowadzą 
działalność, i do rozważenia 
wprowadzenia przepisów niezawartych w 
ustawie Dodda-Franka poprzez 
uwzględnienie innych sektorów 
gospodarki i innego typu danych, np. na 
temat zysków i sprzedaży; wzywa Komisję 
do ustalenia przepisów podobnych do 
ustawy Dodda-Franka w zakresie 
przyjmowania „krwawych minerałów”, 
np. z Demokratycznej Republiki Konga; 
popiera Inicjatywę na rzecz Przejrzystości 
w Przemyśle Wydobywczym (EITI); 
uważa, że te normy powinny mieć 
zastosowanie w szczególności do 
projektów otrzymujących pomoc 
finansową z UE, np. środki z EBI; wzywa 
Komisję do szerszego stosowania w tym 
kontekście technologii identyfikacji 
(fingerprinting) oraz do wspierania 
projektów pilotażowych opartych na 
doświadczeniach z „odciskiem 
koltanowym”;
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Or. en

Poprawka 272
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla rolę, jaką społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw 
odgrywa pod kątem zgodności za granicą 
z wysokimi normami środowiskowymi, 
społecznymi i pracy oraz stosowania
najlepszych dostępnych technologii; 
wzywa przedsiębiorstwa UE do 
opracowania odpowiedniego kodeksu 
postępowania dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w krajach 
trzecich; wzywa Komisję do śledzenia 
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka 
o „krwawych minerałach”; popiera 
Inicjatywę na rzecz Przejrzystości 
w Przemyśle Wydobywczym (EITI); 
uważa, że te normy powinny mieć 
zastosowanie w szczególności do 
projektów otrzymujących pomoc 
finansową z UE, np. środki z EBI; wzywa 
Komisję do szerszego stosowania w tym 
kontekście technologii identyfikacji 
(fingerprinting) oraz do wspierania 
projektów pilotażowych opartych na 
doświadczeniach z „odciskiem 
koltanowym”;

31. podkreśla rolę, jaką społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw 
odgrywa pod kątem zgodności za granicą 
z wysokimi normami środowiskowymi, 
społecznymi i pracy oraz stosowania 
najlepszych dostępnych technologii; 
wzywa przedsiębiorstwa UE do 
opracowania odpowiedniego kodeksu 
postępowania dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w krajach 
trzecich i oparcia ich działalności o 
wytyczne OECD dla korporacji 
wielonarodowych i ISO 26000; wzywa 
Komisję do śledzenia amerykańskiej 
ustawy Dodda-Franka o „krwawych 
minerałach” i do złożenia wniosku 
ustawodawczego; popiera Inicjatywę na 
rzecz Przejrzystości w Przemyśle 
Wydobywczym (EITI); uważa, że te normy 
powinny mieć zastosowanie 
w szczególności do projektów 
otrzymujących pomoc finansową z UE, np. 
środki z EBI; wzywa Komisję do szerszego 
stosowania w tym kontekście technologii 
identyfikacji (fingerprinting) oraz do 
wspierania projektów pilotażowych 
opartych na doświadczeniach z „odciskiem 
koltanowym”;

Or. en

Poprawka 273
Jo Leinen
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Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla rolę, jaką społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw 
odgrywa pod kątem zgodności za granicą 
z wysokimi normami środowiskowymi, 
społecznymi i pracy oraz stosowania 
najlepszych dostępnych technologii; 
wzywa przedsiębiorstwa UE do 
opracowania odpowiedniego kodeksu 
postępowania dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w krajach 
trzecich; wzywa Komisję do śledzenia 
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka 
o „krwawych minerałach”; popiera 
Inicjatywę na rzecz Przejrzystości 
w Przemyśle Wydobywczym (EITI); 
uważa, że te normy powinny mieć 
zastosowanie w szczególności do 
projektów otrzymujących pomoc 
finansową z UE, np. środki z EBI; wzywa 
Komisję do szerszego stosowania w tym 
kontekście technologii identyfikacji 
(fingerprinting) oraz do wspierania 
projektów pilotażowych opartych na 
doświadczeniach z „odciskiem 
koltanowym”;

31. podkreśla rolę, jaką społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw 
odgrywa pod kątem zgodności za granicą 
z wysokimi normami środowiskowymi, 
społecznymi i pracy oraz stosowania 
najlepszych dostępnych technologii; 
wzywa przedsiębiorstwa UE do 
opracowania odpowiedniego kodeksu 
postępowania dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w krajach 
trzecich; wzywa Komisję do śledzenia 
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka 
o „krwawych minerałach”; popiera 
Inicjatywę na rzecz Przejrzystości 
w Przemyśle Wydobywczym (EITI); 
uważa, że te normy powinny mieć 
zastosowanie w szczególności do 
projektów otrzymujących pomoc 
finansową z UE, np. środki z EBI; apeluje 
do UE do zbadania, w jaki sposób można 
zapobiegać przywozowi minerałów 
wydobywanych nielegalnie lub 
pochodzących z nielegalnego handlu;
wzywa Komisję do szerszego stosowania 
w tym kontekście technologii identyfikacji 
(fingerprinting) oraz do wspierania 
projektów pilotażowych opartych na 
doświadczeniach z „odciskiem 
koltanowym”;

Or. en

Poprawka 274
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla rolę, jaką społeczna 31. podkreśla rolę, jaką społeczna 
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odpowiedzialność przedsiębiorstw 
odgrywa pod kątem zgodności za granicą 
z wysokimi normami środowiskowymi, 
społecznymi i pracy oraz stosowania 
najlepszych dostępnych technologii; 
wzywa przedsiębiorstwa UE do 
opracowania odpowiedniego kodeksu 
postępowania dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w krajach 
trzecich; wzywa Komisję do śledzenia 
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka 
o „krwawych minerałach”; popiera 
Inicjatywę na rzecz Przejrzystości 
w Przemyśle Wydobywczym (EITI); 
uważa, że te normy powinny mieć 
zastosowanie w szczególności do 
projektów otrzymujących pomoc 
finansową z UE, np. środki z EBI; wzywa 
Komisję do szerszego stosowania w tym 
kontekście technologii identyfikacji 
(fingerprinting) oraz do wspierania
projektów pilotażowych opartych na 
doświadczeniach z „odciskiem 
koltanowym”;

odpowiedzialność przedsiębiorstw 
odgrywa pod kątem zgodności za granicą 
z wysokimi normami środowiskowymi, 
społecznymi i pracy oraz stosowania 
najlepszych dostępnych technologii; 
wzywa przedsiębiorstwa UE do 
opracowania odpowiedniego kodeksu 
postępowania dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w krajach 
trzecich; wzywa Komisję do śledzenia 
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka 
o „krwawych minerałach”; popiera 
Inicjatywę na rzecz Przejrzystości 
w Przemyśle Wydobywczym (EITI); 
uważa, że te normy powinny mieć 
zastosowanie w szczególności do 
projektów otrzymujących pomoc 
finansową z UE, np. środki z EBI; zwraca 
się do Komisji o zbadanie możliwości 
zastosowania w tym kontekście 
technologii identyfikacji (fingerprinting) 
oraz o wspieranie projektów pilotażowych 
opartych na doświadczeniach z „odciskiem 
koltanowym”;

Or. en

Poprawka 275
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje prace nad 
surowcami i stabilnością prowadzone 
w ramach OECD, G8 oraz G20; popiera 
włączenie do tych dyskusji stron 
niebędących członkami OECD; wzywa do 
ustanowienia strategicznej współpracy 
dotyczącej kluczowych surowców między 
UE, USA i Japonią w zakresie dzielenia się 
danymi na temat popytu i podaży, 
wspólnych prognoz, wymiany najlepszych 
wzorców, analizy łańcuchów dostaw, 

32. z zadowoleniem przyjmuje prace nad 
surowcami i stabilnością prowadzone 
w ramach OECD, G8 oraz G20; podkreśla 
potrzebę kontynuowania dialogu w 
ramach G20 w sprawie sprawiedliwego i 
zrównoważonego dostępu do surowców w 
celu opracowania wspólnych perspektyw 
dla wolnego handlu surowcami; popiera 
włączenie do tych dyskusji stron 
niebędących członkami OECD; wzywa do 
ustanowienia strategicznej współpracy 
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zbadania możliwości utworzenia 
wspólnych strategicznych zapasów oraz 
opracowania wspólnych projektów 
badawczo-rozwojowych; nakłania Komisję 
do zbadania wykonalności 
międzynarodowej inicjatywy statystycznej 
w sprawie kluczowych surowców 
w oparciu o przykład Joint Organisations 
Data Initiative (JODI);

dotyczącej kluczowych surowców między 
UE, USA i Japonią dążącej do 
ustanowienia „światowego nadzoru nad 
surowcami” poprzez dzielenie się danymi 
na temat popytu i podaży, wspólnych 
prognoz, wymiany najlepszych wzorców, 
analizy łańcuchów dostaw, zbadania 
możliwości utworzenia wspólnych 
strategicznych zapasów oraz opracowania 
wspólnych projektów badawczo-
rozwojowych; nakłania Komisję do 
zbadania wykonalności międzynarodowej 
inicjatywy statystycznej w sprawie 
kluczowych surowców w oparciu 
o przykład Joint Organisations Data 
Initiative (JODI);

Or. en

Poprawka 276
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje prace nad 
surowcami i stabilnością prowadzone 
w ramach OECD, G8 oraz G20; popiera 
włączenie do tych dyskusji stron 
niebędących członkami OECD; wzywa do 
ustanowienia strategicznej współpracy 
dotyczącej kluczowych surowców między 
UE, USA i Japonią w zakresie dzielenia się 
danymi na temat popytu i podaży, 
wspólnych prognoz, wymiany najlepszych 
wzorców, analizy łańcuchów dostaw, 
zbadania możliwości utworzenia 
wspólnych strategicznych zapasów oraz 
opracowania wspólnych projektów 
badawczo-rozwojowych; nakłania Komisję 
do zbadania wykonalności 
międzynarodowej inicjatywy statystycznej 
w sprawie kluczowych surowców 
w oparciu o przykład Joint Organisations 

32. z zadowoleniem przyjmuje prace nad 
surowcami i stabilnością prowadzone 
w ramach OECD, G8 oraz G20; popiera 
włączenie do tych dyskusji stron 
niebędących członkami OECD; wzywa do 
ustanowienia strategicznej współpracy 
dotyczącej kluczowych surowców między 
UE, USA i Japonią w zakresie dzielenia się 
danymi na temat popytu i podaży, 
wspólnych prognoz, wymiany najlepszych 
wzorców, analizy łańcuchów dostaw, 
zbadania możliwości utworzenia 
wspólnych strategicznych zapasów oraz 
opracowania wspólnych projektów 
badawczo-rozwojowych; nakłania Komisję 
do zbadania wykonalności 
międzynarodowej inicjatywy statystycznej 
w sprawie kluczowych surowców 
w oparciu o przykład Joint Organisations 
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Data Initiative (JODI); Data Initiative (JODI), co byłoby korzystne 
dla takich sektorów gospodarki, jak 
lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, 
chemia, budownictwo, produkcja sprzętu i 
urządzeń mechanicznych;

Or. en

Poprawka 277
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje prace nad 
surowcami i stabilnością prowadzone 
w ramach OECD, G8 oraz G20; popiera 
włączenie do tych dyskusji stron 
niebędących członkami OECD; wzywa do 
ustanowienia strategicznej współpracy 
dotyczącej kluczowych surowców między 
UE, USA i Japonią w zakresie dzielenia się 
danymi na temat popytu i podaży, 
wspólnych prognoz, wymiany najlepszych 
wzorców, analizy łańcuchów dostaw, 
zbadania możliwości utworzenia 
wspólnych strategicznych zapasów oraz 
opracowania wspólnych projektów 
badawczo-rozwojowych; nakłania Komisję 
do zbadania wykonalności 
międzynarodowej inicjatywy statystycznej 
w sprawie kluczowych surowców 
w oparciu o przykład Joint Organisations 
Data Initiative (JODI);

32. z zadowoleniem przyjmuje prace nad 
surowcami i stabilnością prowadzone 
w ramach OECD, G8 oraz G20; wzywa 
Komisję do propagowania prac OECD 
nad skutkami ograniczeń wywozowych i 
wykorzystania ich jako narzędzia 
politycznego; popiera włączenie do tych 
dyskusji stron niebędących członkami 
OECD; wzywa do ustanowienia 
strategicznej współpracy dotyczącej 
kluczowych surowców między UE, USA 
i Japonią w zakresie dzielenia się danymi 
na temat popytu i podaży, wspólnych 
prognoz, wymiany najlepszych wzorców, 
analizy łańcuchów dostaw, zbadania 
możliwości utworzenia wspólnych 
strategicznych zapasów oraz opracowania 
wspólnych projektów badawczo-
rozwojowych; nakłania Komisję do 
zbadania wykonalności międzynarodowej 
inicjatywy statystycznej w sprawie 
kluczowych surowców w oparciu 
o przykład Joint Organisations Data 
Initiative (JODI);

Or. en
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Poprawka 278
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje prace nad 
surowcami i stabilnością prowadzone 
w ramach OECD, G8 oraz G20; popiera 
włączenie do tych dyskusji stron 
niebędących członkami OECD; wzywa do 
ustanowienia strategicznej współpracy 
dotyczącej kluczowych surowców między 
UE, USA i Japonią w zakresie dzielenia się 
danymi na temat popytu i podaży, 
wspólnych prognoz, wymiany najlepszych 
wzorców, analizy łańcuchów dostaw, 
zbadania możliwości utworzenia 
wspólnych strategicznych zapasów oraz 
opracowania wspólnych projektów 
badawczo-rozwojowych; nakłania Komisję 
do zbadania wykonalności 
międzynarodowej inicjatywy statystycznej 
w sprawie kluczowych surowców 
w oparciu o przykład Joint Organisations 
Data Initiative (JODI);

32. z zadowoleniem przyjmuje prace nad 
surowcami i stabilnością prowadzone 
w ramach OECD, G8 oraz G20; popiera 
włączenie do tych dyskusji stron 
niebędących członkami OECD; wzywa do 
ustanowienia strategicznej współpracy 
dotyczącej kluczowych surowców między 
UE, USA i Japonią w zakresie dzielenia się 
danymi na temat popytu i podaży, 
wspólnych prognoz, wymiany najlepszych 
wzorców, analizy łańcuchów dostaw, 
zbadania możliwości utworzenia 
wspólnych strategicznych zapasów oraz 
opracowania wspólnych projektów 
badawczo-rozwojowych; nakłania Komisję 
do zbadania wykonalności 
międzynarodowej inicjatywy statystycznej 
w sprawie kluczowych surowców 
w oparciu o przykład Joint Organisations 
Data Initiative (JODI) oraz sprawdzenie, 
czy międzynarodowy pakt w sprawie 
metali może być przydatnym narzędziem;

Or. en

Poprawka 279
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje prace nad 
surowcami i stabilnością prowadzone 
w ramach OECD, G8 oraz G20; popiera 
włączenie do tych dyskusji stron 
niebędących członkami OECD; wzywa do 

32. z zadowoleniem przyjmuje prace nad 
surowcami i stabilnością prowadzone 
w ramach OECD, G8 oraz G20; popiera 
włączenie do tych dyskusji stron 
niebędących członkami OECD; wzywa do 
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ustanowienia strategicznej współpracy 
dotyczącej kluczowych surowców między 
UE, USA i Japonią w zakresie dzielenia się 
danymi na temat popytu i podaży, 
wspólnych prognoz, wymiany najlepszych 
wzorców, analizy łańcuchów dostaw, 
zbadania możliwości utworzenia 
wspólnych strategicznych zapasów oraz 
opracowania wspólnych projektów 
badawczo-rozwojowych; nakłania Komisję 
do zbadania wykonalności 
międzynarodowej inicjatywy statystycznej 
w sprawie kluczowych surowców 
w oparciu o przykład Joint Organisations 
Data Initiative (JODI);

ustanowienia strategicznej współpracy 
dotyczącej kluczowych surowców między 
UE, USA i Japonią w zakresie dzielenia się 
danymi na temat popytu i podaży, 
wspólnych prognoz, wymiany najlepszych 
wzorców, specjalistycznej wiedzy 
technologicznej i patentów, analizy 
łańcuchów dostaw, zbadania możliwości 
utworzenia wspólnych strategicznych 
zapasów oraz opracowania wspólnych 
projektów badawczo-rozwojowych; 
nakłania Komisję do zbadania 
wykonalności międzynarodowej inicjatywy 
statystycznej w sprawie kluczowych 
surowców w oparciu o przykład Joint 
Organisations Data Initiative (JODI);

Or. en


