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Poprawka 1
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie racjonalnego 
korzystania z zasobów w celu realizacji 
założeń strategii UE 2020; podkreśla fakt, 
że oddzielenie rozwoju gospodarczego od 
zużywania zasobów odgrywa kluczową 
rolę w podnoszeniu konkurencyjności 
przemysłowej Europy oraz ograniczenia jej 
znacznej zależności od zasobów 
importowanych;

1. podkreśla znaczenie racjonalnego 
korzystania z zasobów w celu realizacji 
założeń strategii UE 2020; podkreśla fakt, 
że oddzielenie rozwoju gospodarczego od 
zużywania zasobów odgrywa kluczową 
rolę w podnoszeniu konkurencyjności 
przemysłowej Europy oraz ograniczenia jej 
znacznej zależności od zasobów 
importowanych; wzywa Komisję do 
przedstawienia dalszych szczegółowych 
informacji na temat tego, w jaki sposób 
postępy państw członkowskich na rzecz 
bardziej racjonalnego wykorzystywania 
zasobów będą konkretnie oceniane w 
ramach procesu europejskiego semestru; 
wzywa państwa członkowskie do przyjęcia 
krajowych planów działania w zakresie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wraz ze szczegółowymi środkami i celami 
zgodnymi z założeniami planu działania 
UE;

Or. en

Poprawka 2
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie racjonalnego 
korzystania z zasobów w celu realizacji 
założeń strategii UE 2020; podkreśla fakt, 
że oddzielenie rozwoju gospodarczego od 

1. podkreśla znaczenie racjonalnego 
korzystania z zasobów w celu realizacji 
założeń strategii UE 2020; podkreśla fakt, 
że oddzielenie rozwoju gospodarczego od 
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zużywania zasobów odgrywa kluczową 
rolę w podnoszeniu konkurencyjności 
przemysłowej Europy oraz ograniczenia jej 
znacznej zależności od zasobów 
importowanych;

zużywania zasobów odgrywa kluczową 
rolę w podnoszeniu konkurencyjności 
przemysłowej Europy oraz ograniczenia jej 
znacznej zależności od zasobów 
importowanych; wyraża zdecydowane 
przekonanie, że program ramowy 
„Horyzont 2020” w zakresie badań 
naukowych i innowacji powinien w tym 
względzie odgrywać zasadniczą rolę;

Or. en

Poprawka 3
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie racjonalnego 
korzystania z zasobów w celu realizacji 
założeń strategii UE 2020; podkreśla fakt, 
że oddzielenie rozwoju gospodarczego od 
zużywania zasobów odgrywa kluczową 
rolę w podnoszeniu konkurencyjności 
przemysłowej Europy oraz ograniczenia
jej znacznej zależności od zasobów 
importowanych;

1. podkreśla znaczenie racjonalnego 
korzystania z zasobów naturalnych w celu 
realizacji założeń strategii UE 2020; 
podkreśla znaczenie oddzielenia realnego
rozwoju gospodarczego od nieefektywnego 
i szkodliwego dla środowiska naturalnego 
użytkowania zasobów w podnoszeniu 
konkurencyjności przemysłowej Europy 
oraz ograniczeniu jej dotychczasowej
zależności od surowców z importu;

Or. pl

Poprawka 4
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie racjonalnego 
korzystania z zasobów w celu realizacji 
założeń strategii UE 2020; podkreśla fakt, 

1. podkreśla znaczenie racjonalnego 
korzystania z zasobów w celu realizacji 
założeń strategii UE 2020; podkreśla fakt, 
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że oddzielenie rozwoju gospodarczego od 
zużywania zasobów odgrywa kluczową 
rolę w podnoszeniu konkurencyjności 
przemysłowej Europy oraz ograniczenia jej 
znacznej zależności od zasobów 
importowanych;

że bezwarunkowe oddzielenie rozwoju 
gospodarczego od zużywania zasobów, w 
szczególności materiałów1, odgrywa 
kluczową rolę w podnoszeniu 
konkurencyjności przemysłowej Europy 
oraz ograniczenia jej znacznej zależności 
od zasobów importowanych;

Or. fr

Poprawka 5
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do jak najszybszego 
opracowania wskaźnika opartego na 
cyklu życia materiałów konsumpcyjnych, 
który obejmowałby ukryte przepływy, a 
mianowicie możliwy transfer presji 
środowiskowej poza UE i zmian w 
niedoborach i zależnościach, przy 
ograniczeniu przewodniego wskaźnika 
wydajności zasobów;

Or. fr

Poprawka 6
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

                                               
1 Materiały stanowią specyficzną klasę zasobów: są to różne formy, przez jakie niektóre zasoby naturalne 
przechodzą od wydobycia po usunięcie (biomasa, minerały kopalne, minerały metaliczne, kopalne źródła 
energii). Materiały obejmują zatem wszystko to, co wydobyto lub pozyskano z zasobów naturalnych, 
organicznych lub nie, w jakimkolwiek momencie cyklu życia.
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Projekt opinii Poprawka

1a. istotnym zasobem wymagającym 
ochrony i racjonalnego gospodarowania 
w UE jest woda; gospodarka wodna z 
uwagi na fakt, że zlewnie znajdują 
się przeważnie na obszarze kilku państw 
członkowskich, wymaga wspólnych 
inwestycji;

Or. pl

Poprawka 7
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a.  zwraca uwagę na fakt, że każdego 
roku UE wytwarza odpady nadające się do 
recyklingu takie jak papier, szkło, plastik, 
aluminium i stal o wartości 5,25 mld 
EUR, podczas gdy recykling wszystkich 
tych odpadów pozwoliłby uniknąć 
uwalniania 148 mln ton CO2 rocznie,

Or. ro

Poprawka 8
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że lepsze gospodarowanie 
odpadami komunalnymi pozwoliłoby 
zapobiec uwolnieniu 92 mln ton gazów 
cieplarnianych w 2020 r. (w stosunku do 
1995 r.), a w Europie powstałoby ponad 
500 000 miejsc pracy, jeżeli państwa 
członkowskie przetwarzałyby 70% swoich 
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odpadów; 

Or. ro

Poprawka 9
Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że sukces polityki 
racjonalnego gospodarowania zasobami w 
znacznej mierze zależy od jej spójności ze 
wszystkimi odnośnymi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi strategiami politycznymi UE 
oraz od politycznego zaangażowania 
państw członkowskich w jej wdrażaniu; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
jasnych celów, aby zapewnić sukces 
przewodniego wniosku legislacyjnego w 
tej dziedzinie;

2. zwraca uwagę, że sukces polityki 
racjonalnego gospodarowania zasobami w 
znacznej mierze zależy od jej spójności ze 
wszystkimi odnośnymi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi strategiami politycznymi UE 
oraz od politycznego zaangażowania 
państw członkowskich w jej wdrażaniu; 
wzywa zatem Komisję w świetle kolizji 
tematycznych do dopilnowania, aby plan 
działania na rzecz Europy racjonalnie 
wykorzystującej zasoby był zgodny ze 
strategią UE w zakresie materiałów 
pierwotnych;

Or. de

Poprawka 10
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że sukces polityki 
racjonalnego gospodarowania zasobami w 
znacznej mierze zależy od jej spójności ze 
wszystkimi odnośnymi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi strategiami politycznymi UE 
oraz od politycznego zaangażowania 
państw członkowskich w jej wdrażaniu; 

2. zwraca uwagę, że sukces polityki 
racjonalnego gospodarowania zasobami w 
znacznej mierze zależy od jej spójności ze 
wszystkimi odnośnymi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi strategiami politycznymi UE 
oraz od politycznego zaangażowania 
państw członkowskich w jej wdrażaniu; 
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wzywa Komisję do przedstawienia jasnych 
celów, aby zapewnić sukces przewodniego 
wniosku legislacyjnego w tej dziedzinie;

wzywa Komisję do przedstawienia jasnych 
celów i środków, w tym szczegółowych 
założeń i konkretnych inicjatyw 
ustawodawczych, popartych przez 
fundusze i mechanizmy finansowe 
niezbędne do ich wspierania, aby 
zapewnić sukces przewodniego wniosku 
legislacyjnego w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 11
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że sukces polityki 
racjonalnego gospodarowania zasobami w 
znacznej mierze zależy od jej spójności ze 
wszystkimi odnośnymi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi strategiami politycznymi UE 
oraz od politycznego zaangażowania 
państw członkowskich w jej wdrażaniu; 
wzywa Komisję do przedstawienia jasnych 
celów, aby zapewnić sukces przewodniego 
wniosku legislacyjnego w tej dziedzinie;

2. zwraca uwagę, że sukces polityki 
racjonalnego gospodarowania zasobami w 
znacznej mierze zależy od jej spójności ze 
wszystkimi odnośnymi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi strategiami politycznymi UE 
oraz od politycznego zaangażowania 
państw członkowskich w jej wdrażaniu; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
konsensusu dotyczącego jasnych, 
osiągalnych i łatwo mierzalnych celów i 
wskaźników przed Rio+20, aby zapewnić 
sukces przewodniego wniosku 
legislacyjnego w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 12
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że sukces polityki 2. zwraca uwagę, że sukces polityki 
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racjonalnego gospodarowania zasobami w 
znacznej mierze zależy od jej spójności ze 
wszystkimi odnośnymi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi strategiami politycznymi UE 
oraz od politycznego zaangażowania 
państw członkowskich w jej wdrażaniu; 
wzywa Komisję do przedstawienia jasnych 
celów, aby zapewnić sukces przewodniego 
wniosku legislacyjnego w tej dziedzinie;

racjonalnego gospodarowania zasobami w 
znacznej mierze zależy od jej spójności ze 
wszystkimi odnośnymi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi strategiami politycznymi UE 
oraz od politycznego zaangażowania 
państw członkowskich w jej wdrażaniu; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wiążących celów, aby zapewnić sukces 
przewodniego wniosku legislacyjnego w 
tej dziedzinie;

Or. nl

Poprawka 13
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że UE będzie musiała udzielić 
większego wsparcia działaniom 
badawczym, innowacyjnym i w dziedzinie 
rozwoju, jeżeli ma zapewnić w 
perspektywie średnioterminowej 
dostępność i wydajność technologii 
wymaganych do bardziej racjonalnego 
wykorzystywania zasobów i lepszej 
konkurencyjności gospodarczej;

Or. ro

Poprawka 14
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na wykorzystywanie zasobów 

skreślony
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naturalnych; docenia zamiar zachęcania 
państw członkowskich do wycofania 
dotacji szkodliwych dla środowiska 
(EHS);

Or. en

Poprawka 15
Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na wykorzystywanie zasobów 
naturalnych; docenia zamiar zachęcania 
państw członkowskich do wycofania 
dotacji szkodliwych dla środowiska 
(EHS);

3. uważa, że podatek od zasobów 
mineralnych nie stanowi instrumentu 
fiskalnego odpowiedniego dla bardziej 
racjonalnego wykorzystywania zasobów;

Or. de

Poprawka 16
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na wykorzystywanie zasobów 
naturalnych; docenia zamiar zachęcania 
państw członkowskich do wycofania 
dotacji szkodliwych dla środowiska (EHS);

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych w 
kosztach produkcji z pracy na 
wykorzystywane surowce, materiały i 
energię tak, by całkowite koszty wyrobów 
nie rosły, lecz malały; docenia zamiar 
zachęcania państw członkowskich do 
wycofania dotacji szkodliwych dla 
środowiska (EHS);

Or. pl
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Poprawka 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na wykorzystywanie zasobów 
naturalnych; docenia zamiar zachęcania 
państw członkowskich do wycofania 
dotacji szkodliwych dla środowiska (EHS);

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na wykorzystywanie zasobów 
naturalnych; docenia zamiar zachęcania 
państw członkowskich do wycofania 
dotacji szkodliwych dla środowiska (EHS), 
co należy osiągnąć w sposób, który nie 
będzie szkodliwy dla konkurencyjności 
UE i nie zwiększy ryzyka ucieczki emisji;

Or. en

Poprawka 18
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na wykorzystywanie zasobów 
naturalnych; docenia zamiar zachęcania 
państw członkowskich do wycofania 
dotacji szkodliwych dla środowiska (EHS);

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na wykorzystywanie zasobów 
naturalnych; docenia zamiar zachęcania 
państw członkowskich do wycofania 
dotacji szkodliwych dla środowiska (EHS); 
ponagla państwa członkowskie do 
promowania nowych technologii i 
trwałego wzrostu gospodarczego dzięki 
ekologicznym zamówieniom publicznym;

Or. en
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Poprawka 19
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na wykorzystywanie zasobów 
naturalnych; docenia zamiar zachęcania 
państw członkowskich do wycofania 
dotacji szkodliwych dla środowiska (EHS);

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na wykorzystywanie zasobów 
naturalnych; docenia zamiar zachęcania 
państw członkowskich do wycofania 
dotacji szkodliwych dla środowiska (EHS) 
dzięki przygotowaniu planów i 
harmonogramów oraz sprawozdawczości 
na ich temat jako elementu krajowych 
programów reform;

Or. en

Poprawka 20
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na wykorzystywanie zasobów 
naturalnych; docenia zamiar zachęcania 
państw członkowskich do wycofania 
dotacji szkodliwych dla środowiska (EHS);

3. Popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na wykorzystywanie zasobów 
naturalnych; docenia zamiar zachęcania 
państw członkowskich do szybszego 
zniesienia dotacji szkodliwych dla 
środowiska (EHS);

Or. nl

Poprawka 21
Krišjānis Kariņš
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na wykorzystywanie zasobów 
naturalnych; docenia zamiar zachęcania 
państw członkowskich do wycofania 
dotacji szkodliwych dla środowiska (EHS);

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą 
przeniesienia obciążeń podatkowych z 
pracy na konsumpcję; docenia zamiar 
zachęcania państw członkowskich do 
wycofania dotacji szkodliwych dla 
środowiska (EHS);

Or. en

Poprawka 22
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina o tym, że racjonalne 
wykorzystywanie zasobów powinno pomóc 
Europie w osiągnięciu lepszych wyników 
technicznych w ramach całego łańcucha 
wartości (podczas wydobycia, 
przetwarzania, rafinacji i recyklingu);

Or. en

Poprawka 23
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. stwierdza, że korzystanie z 
opodatkowania pośredniego lub 
likwidacja obecnych dotacji nie stanowi 
odpowiedniego instrumentu poprawy 
racjonalnego wykorzystywania zasobów i 
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może wywołać negatywne skutki 
zewnętrzne w różnych sektorach i 
spowodować obawy związane ze 
sprawiedliwością społeczną; 
konsekwencją jakiegokolwiek wzrostu 
całkowitych kosztów materiałów 
pierwotnych może być wycofanie 
inwestycji z UE; 

Or. en

Poprawka 24
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie;

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie; w 
szczególności wzywa Komisję do 
zdecydowanego rozważenia rozszerzenia 
zakresu dyrektywy w sprawie ekoprojektu, 
aby objąć kryteria takie jak racjonalne 
wykorzystywanie zasobów, wskaźnik 
wykorzystania materiałów z recyklingu, 
trwałość i możliwość ponownego 
wykorzystania; uważa, że normalizacja 
ma w tym kontekście do odegrania ważną 
rolę; wzywa Komisję Europejską do 
rozważenia programu „top-runner” 
(równanie w górę) jako skutecznego 
mechanizmu stanowiącego bodziec do 
poprawy wyników;
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Or. en

Poprawka 25
Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie;

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie; 
zgadza się z poglądem Komisji, że taka 
transformacja powinna dokonać się dzięki 
strategiom, które oferują największe 
korzyści dla wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i bezpieczeństwa 
energetycznego UE;

Or. de

Poprawka 26
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
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rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie;

rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie, w 
związku z czym należy zawsze brać pod 
uwagę pełny cykl życia produktu, przy 
potraktowaniu z większą uwagą 
ponownego wykorzystania materiałów 
pierwotnych po koniec tego cyklu 
(certyfikat ekologiczny „cradle to 
cradle”);

Or. nl

Poprawka 27
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także
zastępowanie i ponowne wykorzystanie;

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian w zachowaniach
konsumpcyjnych społeczeństw oraz zmian
produkcyjnych nienapędzonych modą, 
lecz właściwościami użytkowymi, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w takie
projektowanie niezawodnie 
funkcjonujących w wydłużonym cyklu (od 
wprowadzenia na rynek do momentu 
zużycia) produktów, które z chwilą 
fizycznego zużycia można będzie łatwo 
poddać recyklingowi i gospodarować
odpadami, a także łatwo naprawić i 
ponownie wykorzystać;

Or. pl



AM\885585PL.doc 17/38 PE478.372v01-00

PL

Poprawka 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie;

4. podkreśla, że w wielu sektorach 
przemysłu, szczególnie w sektorach, gdzie 
występuje konkurencja międzynarodowa, 
racjonalne wykorzystywanie zasobów 
uległo znacznemu zwiększeniu, przede 
wszystkim w związku ze znacznym 
wzrostem cen; podkreśla jednak fakt, że 
zwiększenie racjonalnego 
wykorzystywania zasobów wymaga 
dalszych zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć głównie dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie;

Or. en

Poprawka 29
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do wydajnego 
zarządzania zasobami; wzywa zatem do 
inwestowania w zrównoważone 
projektowanie produktów, w zastępowanie 
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gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie;

i ponowne wykorzystanie zasobów oraz w 
recykling i gospodarowanie odpadami;

Or. fr

Poprawka 30
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie;

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie; 
wzywa do pełnego wdrożenia i 
rozszerzenia zakresu dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu;

Or. en

Poprawka 31
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
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rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie;

rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie, 
jak również badania w dziedzinie nowych 
zrównoważonych technologii 
wydobywczych;

Or. en

Poprawka 32
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, recykling zasobów i 
gospodarowanie odpadami, a także 
zastępowanie i ponowne wykorzystanie;

4. podkreśla fakt, że zwiększenie 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wymaga głębokich zmian zachowań 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, co 
można osiągnąć dzięki nowym 
rozwiązaniom prowadzącym do 
rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa 
zatem do inwestowania w projektowanie 
produktów, innowacyjne modele biznesu, 
recykling zasobów i gospodarowanie 
odpadami, a także zastępowanie i ponowne 
wykorzystanie;

Or. en

Poprawka 33
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do usprawnienia 
racjonalnego wykorzystywania zasobów w 
ramach inicjatywy na rzecz zintegrowanej 
polityki przemysłowej oraz inicjatywy 
przewodniej Unia innowacji, które 
powinny obejmować rozwijanie 
długoterminowych sektorowych strategii 
przemysłowych i polityki niezbędnych do 
wsparcia przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną opartą na racjonalnym 
wykorzystywaniu zasobów i energii;

Or. en

Poprawka 34
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje o właściwe i niezwłoczne 
wdrożenie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów, a zwłaszcza zastosowanie 
hierarchii postępowania z odpadami, co 
powinno prowadzić do objęcia wtórnego 
wykorzystania, recyklingu i innego typu 
procesów odzyskiwania wyższym 
priorytetem w stosunku do 
unieszkodliwiania, oraz apeluje o 
kontynuowanie stopniowego ograniczania 
składowania;

Or. fr

Poprawka 35
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na potrzebę substytucji 
produktowej zmieniającej energo- i 
materiałochłonny model konsumpcji przy 
realizacji tej samej użytkowej funkcji celu, 
a także takiej substytucji surowcowej oraz 
materiałowej, której towarzyszy 
zmniejszanie energochłonności 
procesowej podczas produkcji;

Or. pl

Poprawka 36
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. stwierdza, że najbezpieczniejszy sposób 
na osiągnięcie racjonalnego 
wykorzystywania zasobów bez 
ograniczania możliwości przemysłu w 
Europie, potencjału wzrostu i 
konkurencyjności jest inwestowanie w 
badania naukowe, rozwój i innowacje; w 
związku z tym wzywa do dostosowania 
wysiłków podejmowanych w Europie na 
rzecz badań, rozwoju i innowacji w celu 
racjonalnego wykorzystywania zasobów;

Or. en

Poprawka 37
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, ze względu na niedobory 
wody spowodowane przez zmianę klimatu, 
aby do dnia 30 czerwca 2012 r. przyjęły 
strategię unijną i plan działania na rzecz 
ochrony wody pitnej i racjonalnego 
korzystania z jej zasobów;

Or. ro

Poprawka 38
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie wykorzystywania 
zasobów własnych na rzecz 
konkurencyjności i innowacyjności 
przemysłu europejskiego; podkreśla rolę 
nowych technologii wydobycia i 
zrównoważonego wydobycia;

Or. en

Poprawka 39
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie posiadania 
precyzyjnych mechanizmów i metod 
pomiaru obecnego i przewidywanego 
zużycia zasobów we wszystkich sektorach 
w Europie, co umożliwi opracowanie 
skutecznych strategii racjonalnego 
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wykorzystywania zasobów, dostosowanie 
do przyszłych tendencji i gospodarowanie 
przy realnym i sztucznym niedoborze 
materiałów pierwotnych;

Or. en

Poprawka 40
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca uwagę, że na skutek wzrostu 
entropii nie wszystkie odpady produkcyjne 
poddają się aktualnie 
niskoenergetycznemu recyklingowi do 
stanu pierwotnego; mogą one wtedy 
spełniać rolę wtórną, stanowiąc np. 
doskonały wypełniacz, izolator lub 
podkład;

Or. pl

Poprawka 41
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję, aby wreszcie 
przedłożyła nowy plan działań w zakresie 
ekoinnowacji, którego publikacja 
przewidywana jest od 2010 r., lecz jest 
nieustannie odkładana;

Or. en



PE478.372v01-00 24/38 AM\885585PL.doc

PL

Poprawka 42
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. stwierdza, że racjonalne 
wykorzystywanie zasobów nie powinno 
stanowić celu samego w sobie, ale raczej 
niezbędny instrument na rzecz rozwoju, 
wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności, zatrudnienia i dobrej 
dobrobytu europejskich obywateli i 
prosperowania przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 43
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. jest zdania, że materiały naturalne, w 
tym uszlachetnione drewno i 
uszlachetnione tworzywa mineralne, 
mogą z powodzeniem zastępować 
dotychczasowe tworzywa konstrukcyjne;

Or. pl

Poprawka 44
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję Europejską do 
rozważenia, w jaki sposób w branży 
produkcyjnej można promować 
technologie odlewu precyzyjnego o 
wysokiej dokładności wymiarowo-
kształtowej;

Or. en

Poprawka 45
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa Komisję, aby nałożyła na 
państwa członkowskie obowiązek 
aktywnego promowania działań na rzecz 
symbiozy przemysłowej oraz rozwijania 
ekologicznych parków przemysłowych, a 
także wspierania tych działań dzięki 
specjalnemu programowi skierowanemu 
do podmiotów przemysłowych i agencji 
odpowiedzialnych za rozwój lokalny lub 
organy w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 46
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. poważną przeszkodą na drodze 
pełnego recyklingu segregowanych 
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odpadów komunalnych jest brak ich 
odbiorców końcowych; niezbędne są 
innowacyjne technologie oraz instrumenty 
finansowego wsparcia MŚP do 
wytwarzania jakościowych produktów 
rynkowych na bazie tych zasobów;

Or. pl

Poprawka 47
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. wzywa do przeznaczenia funduszy w 
wystarczającej wysokości na programy 
badawcze i innowacyjne przewidujące 
racjonalne wykorzystywanie zasobów w 
ramach programu „Horyzont 2020”, 
zarówno pod względem wyzwań 
społecznych i programów 
konkurencyjności w przemyśle, jak 
również w szczegółowych instrumentach 
dla MŚP; z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie okrągłego stołu na rzecz 
finansowania racjonalnego 
gospodarowania zasobami;

Or. en

Poprawka 48
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4f. wzywa do utworzenia europejskich 
partnerstw innowacyjnych oraz ośrodków 
wiedzy innowacyjnej, które mają powstać 
w dziedzinie materiałów pierwotnych, nie
tylko w celu rozwiązania kwestii 
zrównoważonej eksploatacji, 
gospodarowania i recyklingu zasobów, 
lecz także zapobiegania, ponownego 
wykorzystywania i zastępowania;

Or. en

Poprawka 49
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4g. uważa, że ekologiczne zamówienia 
publiczne stanowią istotny instrument 
promowania racjonalnego 
wykorzystywania zasobów oraz stosowania 
produktów bardziej efektywnych pod 
względem wykorzystywania zasobów; 
uważa, że należy wzmocnić na szczeblu 
UE oraz na szczeblu państw 
członkowskich działania na rzecz 
opracowania kryteriów i ich 
przyjmowania przez władze publiczne;

Or. en

Poprawka 50
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 h (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4h. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 
sposób można zwiększyć racjonalne 
wykorzystywanie zasobów przez przemysł 
wydobywczy i przetwórstwa w UE w celu 
wzmocnienia konkurencyjności i 
zrównoważoności, między innymi dzięki 
wspieraniu przyjmowania nowych 
technologii i wzmacniania wytwarzania 
produktów ubocznych oprócz metali 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 51
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy podjąć większe wysiłki 
na rzecz rozwinięcia dostępnych w 
Europie zasobów mineralnych, 
metalowych i leśnych; podkreśla 
możliwości północnej Europy w zakresie 
zaspokajania zapotrzebowania UE na 
surowce naturalne i wzywa do 
strategicznego i przyjaznego dla 
środowiska rozwoju i zarządzania 
zasobami;

5. wzywa do bardziej strategicznego i 
przyjaznego dla środowiska 
gospodarowania zasobami w Europie;

Or. nl

Poprawka 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 5



AM\885585PL.doc 29/38 PE478.372v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy podjąć większe wysiłki 
na rzecz rozwinięcia dostępnych w Europie 
zasobów mineralnych, metalowych i 
leśnych; podkreśla możliwości północnej 
Europy w zakresie zaspokajania 
zapotrzebowania UE na surowce naturalne 
i wzywa do strategicznego i przyjaznego 
dla środowiska rozwoju i zarządzania 
zasobami;

5. uważa, że należy podjąć większe wysiłki 
na rzecz rozwinięcia dostępnych w Europie 
zasobów, w szczególności mineralnych, 
metalowych i drewna, jak również 
zasobów energetycznych, w tym paliw 
kopalnych; podkreśla nieodłączne 
możliwości Europy w zakresie 
zaspokajania zapotrzebowania UE na 
surowce naturalne i wzywa do 
strategicznego i przyjaznego dla 
środowiska rozwoju i zarządzania 
zasobami;

Or. en

Poprawka 53
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy podjąć większe wysiłki 
na rzecz rozwinięcia dostępnych w Europie 
zasobów mineralnych, metalowych i 
leśnych; podkreśla możliwości północnej 
Europy w zakresie zaspokajania 
zapotrzebowania UE na surowce naturalne 
i wzywa do strategicznego i przyjaznego 
dla środowiska rozwoju i zarządzania 
zasobami;

5. uważa, że należy podjąć większe wysiłki 
na rzecz rozwinięcia dostępnych w Europie 
zasobów mineralnych, metalowych i 
leśnych; podkreśla możliwości północnej 
Europy w zakresie zaspokajania 
zapotrzebowania UE na surowce naturalne 
i wzywa do strategicznego i przyjaznego 
dla środowiska rozwoju i zarządzania 
zasobami oraz ograniczenia uzależnienia 
Europy od importu materiałów 
pierwotnych wytworzonych przy pomocy 
metod, które są niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju w kontekście 
środowiska;

Or. en



PE478.372v01-00 30/38 AM\885585PL.doc

PL

Poprawka 54
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy podjąć większe wysiłki 
na rzecz rozwinięcia dostępnych w Europie 
zasobów mineralnych, metalowych i 
leśnych; podkreśla możliwości północnej 
Europy w zakresie zaspokajania 
zapotrzebowania UE na surowce naturalne 
i wzywa do strategicznego i przyjaznego 
dla środowiska rozwoju i zarządzania 
zasobami;

5. uważa, że należy podjąć większe wysiłki 
na rzecz rozwinięcia dostępnych w Europie 
zasobów mineralnych, metalowych i 
leśnych; podkreśla możliwości Europy w 
zakresie zaspokajania zapotrzebowania UE 
na surowce naturalne i wzywa do 
strategicznego i przyjaznego dla 
środowiska rozwoju i zarządzania 
zasobami;

Or. en

Poprawka 55
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że przemysły krajów UE 
winny coraz szerzej bazować na 
wykorzystywaniu własnych surowców; 
zarządzanie zasobami własnymi winno 
uniemożliwić rabunkową gospodarkę 
nimi i zapewniać korzyści lokalnym 
społecznościom, a w tym z tytułu 
podatków oraz miejsc pracy w zakładach 
przetwórstwa surowców zlokalizowanych 
nieopodal miejsc ich eksploatacji;

Or. pl

Poprawka 56
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, w kontekście następnego 
programu ramowego badań, do 
opracowania programu badań i innowacji 
w dziedzinie nowych substancji i 
materiałów oraz materiałów, które w 
przyszłości mogłyby zastąpić obecne 
materiały pierwotne, a obecnie występują 
w niedoborze;

Or. ro

Poprawka 57
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa zasobów mineralnych 
niezbędne jest, aby państwa członkowskie 
uwzględniły podstawy zrównoważonego 
rozwoju dzięki ochronie złóż paliw 
kopalnych, rozwijaniu bazy potencjalnych 
zasobów oraz opracowaniu odpowiedniej 
strategii eksploatacji zasobów 
mineralnych;

Or. en

Poprawka 58
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że zasoby leśne na północy 
Europy mają ogromny potencjał pod 
względem wsparcia w realizacji celów UE 
w zakresie efektywności energetycznej i że 
stanowią one zrównoważony sposób 
poprawy efektywności energetycznej 
sektora budownictwa w UE;

Or. en

Poprawka 59
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ponagla UE do promowania 
stosowania biomasy – odnawialnego 
materiału pierwotnego – w produkcji i 
wykorzystywaniu produktów ze źródeł 
biologicznych;

Or. fr

Poprawka 60
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla potrzebę zwiększenia
ochrony leśnej w Unii Europejskiej i 
wzmocnienia powiązanych metod 
zapobiegania ryzyku, gdyż zasoby leśne i 
znaczenie drewna dla środowiska 
stanowią istotny kapitał naturalny; 
zwraca się o utworzenie instrumentu 
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finansowego obejmującego pożary lasów i 
środki zapobiegania pasożytom; wzywa 
Komisję, aby wraz z przemysłem 
drzewnym zbadała możliwość podjęcia 
specjalnych środków ukierunkowanych 
na trwałą eksploatację zasobów leśnych, w 
szczególności dzięki projektom 
pilotażowym; opowiada się za lepszym 
wykorzystaniem środków z zakresu 
leśnictwa, które są dostępne w ramach 
różnych dziedzin polityki UE w celu 
podniesienia wartości gospodarczej lasów 
i zapewnienia lepszej dostępności drewna, 
na przykład dzięki zalesianiu w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

Or. fr

Poprawka 61
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla potrzebę zainwestowania w 
recykling materiałów pierwotnych i metali 
ziem rzadkich, ponieważ wydobycie, 
rafinacja i recykling tych metali powoduje 
poważne, niekorzystne skutki dla 
środowiska, jeżeli nie są należycie 
prowadzone;

Or. ro

Poprawka 62
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)



PE478.372v01-00 34/38 AM\885585PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie zwiększenia 
kontroli nielegalnego wywozu odpadów w 
celu zatrzymania wartościowych 
materiałów pierwotnych w UE;

Or. nl

Poprawka 63
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla wzrost poziomu konkurencji 
na świecie w zakresie zasobów naturalnych 
i metali wykorzystywanych w branżach 
technologicznych; podkreśla, że wiodąca 
rola Europy na świecie w zakresie ekologii 
oraz możliwości tworzenia ekologicznych 
miejsc pracy w UE są ściśle zależne od 
bezpiecznych dostaw zasobów 
importowanych; wzywa do stworzenia 
polityki handlowej UE opartej na 
przejrzystości, wzajemności i 
poszanowaniu demokracji, środowiska 
naturalnego oraz trwałego rozwoju krajów 
eksportujących;

6. podkreśla wzrost poziomu konkurencji 
na świecie w zakresie zasobów naturalnych 
i metali wykorzystywanych w branżach 
technologicznych; podkreśla, że wiodąca 
rola polityczna i technologiczna Europy 
dla światowego zrównoważonego rozwoju 
w zakresie ekologii oraz możliwości 
tworzenia zrównoważonych miejsc pracy 
w UE są ściśle zależne od bezpiecznych 
dostaw zasobów importowanych; domaga 
się szybkiego opracowania kompleksowej 
strategii międzynarodowej na rzecz 
zrównoważonej podaży na szczeblu 
europejskim oraz europejskiej wartości 
dodanej dla metali ziem rzadkich; wzywa 
do stworzenia polityki handlowej UE 
opartej na przejrzystości, wzajemności i 
poszanowaniu demokracji, środowiska 
naturalnego oraz trwałego rozwoju krajów 
eksportujących;

Or. en

Poprawka 64
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla wzrost poziomu konkurencji 
na świecie w zakresie zasobów naturalnych 
i metali wykorzystywanych w branżach 
technologicznych; podkreśla, że wiodąca 
rola Europy na świecie w zakresie ekologii 
oraz możliwości tworzenia ekologicznych 
miejsc pracy w UE są ściśle zależne od 
bezpiecznych dostaw zasobów 
importowanych; wzywa do stworzenia 
polityki handlowej UE opartej na 
przejrzystości, wzajemności i 
poszanowaniu demokracji, środowiska 
naturalnego oraz trwałego rozwoju krajów 
eksportujących;

6. podkreśla wzrost poziomu konkurencji 
na świecie w zakresie zasobów naturalnych 
i metali wykorzystywanych w branżach 
technologicznych; podkreśla, że wiodąca 
rola Europy na świecie w zakresie ekologii 
oraz możliwości tworzenia ekologicznych 
miejsc pracy w UE są ściśle zależne od 
bezpiecznych dostaw zasobów 
importowanych; wzywa do stworzenia 
unijnej polityki innowacyjności w 
przemyśle opartej na zasadzie 
ograniczenia, ponownego wykorzystania, 
recyklingu i zastępowania, jak również 
polityki handlowej UE opartej na 
przejrzystości, wzajemności i 
poszanowaniu demokracji, środowiska 
naturalnego oraz trwałego rozwoju krajów 
eksportujących;

Or. en

Poprawka 65
Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla wzrost poziomu konkurencji 
na świecie w zakresie zasobów naturalnych 
i metali wykorzystywanych w branżach 
technologicznych; podkreśla, że wiodąca 
rola Europy na świecie w zakresie ekologii
oraz możliwości tworzenia ekologicznych 
miejsc pracy w UE są ściśle zależne od 
bezpiecznych dostaw zasobów 
importowanych; wzywa do stworzenia 
polityki handlowej UE opartej na 
przejrzystości, wzajemności i 

6. podkreśla wzrost poziomu konkurencji 
na świecie w zakresie zasobów naturalnych 
i metali wykorzystywanych w branżach 
technologicznych; podkreśla, że pozycja 
konkurencyjna Europy na świecie oraz 
możliwości tworzenia trwałych miejsc 
pracy w UE są ściśle zależne od 
bezpiecznych dostaw zasobów 
importowanych; wzywa do stworzenia 
polityki handlowej UE opartej na 
przejrzystości, wzajemności i 
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poszanowaniu demokracji, środowiska 
naturalnego oraz trwałego rozwoju krajów 
eksportujących;

poszanowaniu demokracji, środowiska 
naturalnego oraz trwałego rozwoju krajów 
eksportujących;

Or. de

Poprawka 66
Konrad Szymański

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla wzrost poziomu konkurencji 
na świecie w zakresie zasobów naturalnych 
i metali wykorzystywanych w branżach 
technologicznych; podkreśla, że wiodąca 
rola Europy na świecie w zakresie ekologii
oraz możliwości tworzenia ekologicznych 
miejsc pracy w UE są ściśle zależne od 
bezpiecznych dostaw zasobów 
importowanych; wzywa do stworzenia 
polityki handlowej UE opartej na 
przejrzystości, wzajemności i 
poszanowaniu demokracji, środowiska 
naturalnego oraz trwałego rozwoju krajów 
eksportujących;

6. podkreśla wzrost poziomu konkurencji 
na świecie w zakresie zasobów naturalnych 
i metali wykorzystywanych w branżach 
technologicznych; podkreśla, że wiodąca 
rola Europy na świecie oraz możliwości 
tworzenia miejsc pracy w UE są ściśle 
zależne od bezpiecznych dostaw zasobów 
importowanych; wzywa do stworzenia 
polityki handlowej UE opartej na 
przejrzystości, wzajemności i 
poszanowaniu demokracji, środowiska 
naturalnego oraz trwałego rozwoju krajów 
eksportujących;

Or. en

Poprawka 67
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do poświęcenia dodatkowej 
uwagi technologiom innowacyjnym, takim 
jak wydobycie na składowiskach i 
górnictwo miejskie, które umożliwiają 
odzyskanie i ponowne użycie cennych 
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materiałów pierwotnych;

Or. nl

Poprawka 68
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do rozwijania 
doradczości w zakresie racjonalnego 
wykorzystywania zasobów, szczególnie 
przez MŚP, na przykład dzięki 
wzmocnieniu odnośnych programów w 
ramach Europejskiej Agencji 
Wykonawczej ds. Konkurencyjności i 
Innowacyjności; wzywa Komisję do 
wspierania MŚP w tej dziedzinie poprzez 
promowanie dzielenia się przez państwa 
członkowskie sprawdzonymi 
rozwiązaniami dzięki udostępnieniu 
odpowiednich badań naukowych w 
ramach siódmego programu ramowego i 
programu „Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 69
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla znaczenie umiejętności i 
szkoleń; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zaangażowania się w tym 
kontekście w bliski dialog z partnerami 
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społecznymi, ośrodkami akademickimi i 
przemysłowymi; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, we współpracy z 
przemysłem i ośrodkami akademickimi, do 
wspierania racjonalnego wykorzystywania 
zasobów dzięki specjalnym programom 
akademickim i stypendiom; popiera 
ponadto w tym kontekście programy 
wymiany w tej dziedzinie, takie jak 
Program Erasmus Mundus w zakresie 
minerałów i ochrony środowiska;

Or. en


