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Poprawka 1
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sektory rolnictwa, 
żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie 
są nieodłącznymi elementami gospodarki o 
obiegu zamkniętym;

1. uważa, że sektory rolnictwa, 
żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie 
są nieodłącznymi elementami gospodarki o 
obiegu zamkniętym, wynikającej wprost z 
cykli i funkcji przyrody, a rolnictwo 
zrównoważone może tylko dostosować się 
do konieczności stworzenia możliwie 
najbardziej zaawansowanej gospodarki o 
obiegu zamkniętym, w celu wytwarzania 
zdrowej i łatwo dostępnej żywności, 
niezbędnej dla życia ludzi i wszystkich 
pokoleń zamieszkujących każdy region;

Or. fr

Poprawka 2
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sektory rolnictwa, 
żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie 
są nieodłącznymi elementami gospodarki o 
obiegu zamkniętym;

1. uważa, że sektory rolnictwa, 
żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie 
są nieodłącznymi elementami gospodarki o 
obiegu zamkniętym; podkreśla, że 
gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi 
czynnik zrównoważoności, lecz także 
konkurencyjności naszego rolnictwa, oraz 
że producenci będą potrzebować wsparcia, 
aby przystąpić do nowego planu na rzecz 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. fr

Poprawka 3
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Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sektory rolnictwa, 
żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie 
są nieodłącznymi elementami gospodarki o 
obiegu zamkniętym;

1. uważa, że sektory rolnictwa, 
żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie 
są nieodłącznymi elementami gospodarki o 
obiegu zamkniętym, w szczególności 
biogospodarki o obiegu zamkniętym; 
biogospodarka opiera się na prawdziwie 
dynamicznym sektorze rolnictwa i 
leśnictwa i musi być nadal priorytetem dla 
UE, aby w pełni rozwinąć swój potencjał, 
co wymaga także udostępnienia spójnych 
środków i funduszy;

Or. en

Poprawka 4
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sektory rolnictwa, 
żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie 
są nieodłącznymi elementami gospodarki o 
obiegu zamkniętym;

1. uważa, że sektory rolnictwa, 
żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie 
są nieodłącznymi elementami gospodarki o 
obiegu zamkniętym; zauważa, że leśnictwo 
należy do zakresu kompetencji państw 
członkowskich; podkreśla, że gospodarka 
o obiegu zamkniętym nie może być celem 
samym w sobie, lecz ma sens, jeżeli 
przyczynia się do uzyskania większej 
odporności i niezależności;

Or. de

Poprawka 5
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sektory rolnictwa, 
żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie 
są nieodłącznymi elementami gospodarki o 
obiegu zamkniętym;

1. uważa, że sektory rolnictwa, 
żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie 
są nieodłącznymi elementami gospodarki o 
obiegu zamkniętym; podkreśla również, że 
gospodarka o obiegu zamkniętym i 
biogospodarka mogą być źródłem 
rozwiązań wobec nowych wyzwań w 
sektorze rolnictwa wynikających z kryzysu 
związanego z COVID-19 i uwydatnionych 
przez ten kryzys dzięki zmniejszeniu 
podatności łańcuchów wartości na 
zagrożenia w UE i na świecie;

Or. en

Poprawka 6
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że sektory rolnictwa, 
żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie 
są nieodłącznymi elementami gospodarki o 
obiegu zamkniętym;

1. uważa, że sektory rolnictwa, 
żywności i leśnictwa oraz obszary wiejskie 
są właściwymi elementami gospodarki o 
obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 7
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje nowy 
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plan działania Komisji dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym; 
zaznacza, że gospodarka o obiegu 
zamkniętym mogłaby stwarzać większe 
możliwości w całym rolno-spożywczym 
łańcuchu wartości, aby uczynić go 
bardziej zasobooszczędnym, zmniejszyć 
skalę nakładów zewnętrznych, zamknąć 
obieg składników odżywczych, ograniczyć 
odprowadzanie zanieczyszczeń do 
środowiska, zabezpieczyć go przed 
zmiennością cen, obniżyć koszty produkcji 
oraz wzmocnić jego zrównoważony 
charakter;

Or. en

Poprawka 8
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji, który wpisuje się w 
konieczność przekształcenia gospodarki 
zgodnie z wymogami zrównoważonego 
rozwoju umożliwiającego tworzenie miejsc 
pracy i podejmowanie działań na rzecz 
klimatu, środowiska i różnorodności 
biologicznej;

Or. fr

Poprawka 9
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że wydany komunikat 2. jest zdania, że wydany komunikat 
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to prawdziwy apel o głęboką zmianę 
wzorców produkcji: w gospodarstwach 
rolnych, które wobec niszczenia i 
niedoboru zasobów naturalnych powinny 
zmierzać w stronę rolnictwa 
ekologicznego, ale także w całym sektorze 
żywnościowym;

to prawdziwy apel o głęboką zmianę 
wzorców i koncepcji produkcji: w 
gospodarstwach rolnych, które wobec 
niszczenia i niedoboru zasobów 
naturalnych oraz konieczności poprawy 
jakości produkcji powinny zmierzać w 
stronę agroekologii i rolnictwa 
ekologicznego; jest on odzwierciedleniem 
rolnictwa bardziej zrównoważonego, 
oszczędnego, niezależnego i odpornego; 
podkreśla, że model gospodarki o obiegu 
zamkniętym i wiążące się z nią zmiany 
dotyczą również sektorów przetwórstwa i 
sprzedaży żywności;

Or. fr

Poprawka 10
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że wydany komunikat 
to prawdziwy apel o głęboką zmianę 
wzorców produkcji: w gospodarstwach 
rolnych, które wobec niszczenia i 
niedoboru zasobów naturalnych powinny 
zmierzać w stronę rolnictwa 
ekologicznego, ale także w całym sektorze 
żywnościowym;

2. jest zdania, że wydany komunikat 
to prawdziwy apel o głęboką zmianę 
wzorców produkcji: w gospodarstwach 
rolnych, które wobec niszczenia i 
niedoboru zasobów naturalnych powinny 
zmierzać w stronę rolnictwa 
ekologicznego, ale także w całym sektorze 
żywnościowym; podkreśla jednak, że 
ambicje w następnej WPR nie mogą 
zostać zaspokojone przewidzianymi 
środkami oraz że podatnik nie stanowi 
nieograniczonego źródła zasobów, dlatego 
ważne jest określenie jasnych priorytetów, 
które pomogą obywatelom pokonać 
kryzys, jaki nadejdzie w związku z 
zarządzaniem pandemią Covid-19;

Or. de

Poprawka 11
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Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że wydany komunikat 
to prawdziwy apel o głęboką zmianę 
wzorców produkcji: w gospodarstwach 
rolnych, które wobec niszczenia i 
niedoboru zasobów naturalnych powinny 
zmierzać w stronę rolnictwa 
ekologicznego, ale także w całym sektorze 
żywnościowym;

2. jest zdania, że wydany komunikat 
to prawdziwy apel o głęboką zmianę 
wzorców produkcji: w gospodarstwach 
rolnych, które wobec niszczenia i 
niedoboru zasobów naturalnych powinny 
zmierzać w stronę bardziej 
zrównoważonych praktyk i systemów 
produkcji, np. rolnictwa precyzyjnego lub 
inteligentnego, rolnictwa konserwującego, 
rolnictwa ekologicznego i agroekologii, ale 
także w całym sektorze żywnościowym;

Or. fr

Poprawka 12
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że wydany komunikat 
to prawdziwy apel o głęboką zmianę 
wzorców produkcji: w gospodarstwach 
rolnych, które wobec niszczenia i 
niedoboru zasobów naturalnych powinny 
zmierzać w stronę rolnictwa 
ekologicznego, ale także w całym sektorze 
żywnościowym;

2. jest zdania, że podstawowym celem 
rolnictwa jest wytwarzanie żywności i 
paszy po przystępnych cenach zarówno 
dla konsumenta, jak i dla rolnika, który w 
ten sposób zarabia na życie; każda 
wprowadzana polityka powinna unikać 
zachęcania lub zmuszania rolnika do 
niepotrzebnego niszczenia zasobów 
naturalnych;

Or. en

Poprawka 13
Ivo Hristov

Projekt opinii
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Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że wydany komunikat 
to prawdziwy apel o głęboką zmianę 
wzorców produkcji: w gospodarstwach 
rolnych, które wobec niszczenia i 
niedoboru zasobów naturalnych powinny 
zmierzać w stronę rolnictwa 
ekologicznego, ale także w całym sektorze 
żywnościowym;

2. jest zdania, że wydany komunikat 
to prawdziwy apel o zmianę jakościową 
wzorców produkcji i przetwórstwa w 
gospodarstwach rolnych, które wobec 
niszczenia i niedoboru zasobów 
naturalnych powinny zmierzać w stronę 
rolnictwa ekologicznego, ale także w 
całym sektorze żywnościowym;

Or. bg

Poprawka 14
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone 
Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że wydany komunikat 
to prawdziwy apel o głęboką zmianę 
wzorców produkcji: w gospodarstwach 
rolnych, które wobec niszczenia i 
niedoboru zasobów naturalnych powinny 
zmierzać w stronę rolnictwa 
ekologicznego, ale także w całym sektorze 
żywnościowym;

2. jest zdania, że wydany komunikat 
to prawdziwy apel o optymalizację 
systemów produkcji wobec niszczenia i 
niedoboru zasobów naturalnych, ale także 
w całym sektorze żywnościowym;

Or. en

Poprawka 15
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że wydany komunikat 2. jest zdania, że wydany komunikat 
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to prawdziwy apel o głęboką zmianę 
wzorców produkcji: w gospodarstwach 
rolnych, które wobec niszczenia i 
niedoboru zasobów naturalnych powinny 
zmierzać w stronę rolnictwa 
ekologicznego, ale także w całym sektorze 
żywnościowym;

to prawdziwy apel o szybszy i pełny rozwój 
potencjału gospodarki o obiegu 
zamkniętym i biogospodarki w sektorze 
rolnictwa i w całym łańcuchu dostaw 
żywności;

Or. en

Poprawka 16
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zasady gospodarki o 
obiegu zamkniętym wymagają lepszej 
kontroli nakładów, rozwoju gospodarki 
dzielenia się – by racjonalniej 
wykorzystywać sprzęt i instalacje – oraz 
współpracy między zainteresowanymi 
stronami podejmującymi wspólne 
zobowiązania;

skreśla się

Or. de

Poprawka 17
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zasady gospodarki o 
obiegu zamkniętym wymagają lepszej 
kontroli nakładów, rozwoju gospodarki 
dzielenia się – by racjonalniej 
wykorzystywać sprzęt i instalacje – oraz 
współpracy między zainteresowanymi 
stronami podejmującymi wspólne 
zobowiązania;

3. uważa, że zasady gospodarki o 
obiegu zamkniętym wymagają lepszego 
wykorzystywania zasobów w dziedzinie 
energii (paliwa, efektywność cieplna 
budynków), wody (system nawadniania 
oszczędzający wodę, odzysk i wtórne 
wykorzystywanie wody, magazynowanie 
wody w glebie), karmienia zwierząt 
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(surowce do produkcji koncentratów 
paszowych pochodzące często z odległych 
regionów); zastępowania 
nieodnawialnych nakładów chemicznych 
(nawozy, syntetyczne pestycydy) środkami 
organicznymi, pochodzenia biologicznego 
i na bazie procesów naturalnych (nawozy 
organiczne, biostymulatory, biokontrola); 
rozwoju gospodarki dzielenia się – by 
racjonalniej wykorzystywać sprzęt i 
instalacje, a przy tym zapobiegać 
nadmiarowi wyposażenia, związanemu 
często z zarządzaniem inwestycjami 
opartym na optymalizacji podatkowej – 
oraz większej współpracy między 
zainteresowanymi stronami 
podejmującymi zbiorowe, wspólne 
zobowiązania;

Or. fr

Poprawka 18
Carmen Avram, Juozas Olekas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zasady gospodarki o 
obiegu zamkniętym wymagają lepszej 
kontroli nakładów, rozwoju gospodarki 
dzielenia się – by racjonalniej 
wykorzystywać sprzęt i instalacje – oraz 
współpracy między zainteresowanymi 
stronami podejmującymi wspólne 
zobowiązania;

3. uważa, że zasady gospodarki o 
obiegu zamkniętym wymagają lepszej 
kontroli nakładów, rozwoju gospodarki 
dzielenia się – by racjonalniej 
wykorzystywać sprzęt i instalacje – przez 
upowszechnianie modelu spółdzielni i 
większych synergii między 
zainteresowanymi stronami 
podejmującymi wspólne zobowiązania;

Or. en

Poprawka 19
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na rolę klastra nr 6 
programu „Horyzont Europa” w 
pogłębianiu wiedzy, budowaniu 
potencjału oraz rozwijaniu i 
przedstawianiu innowacyjnych rozwiązań, 
dzięki którym nastąpi szybsze przejście na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, a tym 
samym powstaną atrakcyjne miejsca 
pracy w społecznościach wiejskich, 
wzmocni się proces tworzenia wartości i 
wzrośnie konkurencyjność; wzywa 
Komisję, aby zaproponowała lepsze 
zachęty do wprowadzania innowacyjnych 
narzędzi i technologii oraz udostępniła je 
wszystkim rolnikom i hodowcom bez 
względu na rodzaj i rozmiar ich 
gospodarstw, stosowane przez nich 
praktyki rolnicze i ich dotychczasowe 
doświadczenie;

Or. en

Poprawka 20
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca uwagę na ważną rolę 
rolnictwa zintegrowanego i precyzyjnego 
we wspieraniu realizacji gospodarki o 
obiegu zamkniętym i w osiąganiu 
zrównoważonej produkcji rolnej;

Or. en

Poprawka 21
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Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla ważną rolę w procesie 
przechodzenia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym jaką odgrywają małe i 
średnie przedsiębiorstwa rolno-spożywcze 
(MŚP), oraz uważa, że przy odpowiednim 
wsparciu finansowym i technologicznym 
są one nieodłącznym czynnikiem 
skuteczności tego procesu; zwraca uwagę, 
że gospodarka o obiegu zamkniętym może 
wzmocnić konkurencyjność unijnego 
sektora rolno-spożywczego oraz sprzyjać 
zakładaniu przedsiębiorstw i 
przedsiębiorczości wśród MŚP;

Or. en

Poprawka 22
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Benoît Lutgen, 
Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. podkreśla, że gospodarka o obiegu 
zamkniętym może być źródłem rozwiązań 
dla nowych wyzwań wynikających z 
kryzysu związanego z COVID-19 i 
uwydatnionych przez ten kryzys, w 
szczególności dzięki zmniejszeniu 
podatności rolno-spożywczych łańcuchów 
wartości na zagrożenia w UE i na świecie; 
uważa, że unijny plan naprawy 
gospodarczej (Next Generation EU) 
powinien obejmować wsparcie we 
wzmacnianiu odporności rolno-
spożywczych łańcuchów wartości, 
wprowadzaniu nowych zrównoważonych 



PE658.983v01-00 14/50 AM\1215645PL.docx

PL

praktyk rolniczych, a także inicjatyw 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 23
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do realizacji europejskiego 
planu na rzecz białka z roślin 
strączkowych, niewymagających nawozów 
azotowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 24
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do realizacji europejskiego 
planu na rzecz białka z roślin 
strączkowych, niewymagających nawozów 
azotowych;

4. wzywa do realizacji europejskiego 
strategicznego planu na rzecz zaopatrzenia 
w białko roślinne bez zawartości GMO z 
roślin strączkowych niewymagających 
polepszaczy azotowych oraz innych 
białkowych roślin strączkowych i 
pastewnych, które mają liczne zalety 
agronomiczne i ekologiczne, co 
dodatkowo pozwoliłoby ograniczyć 
masowy przywóz takich roślin z odległych 
krajów, z których część nie chroni ani 
środowiska, ani różnorodności 
biologicznej czy praw człowieka;

Or. fr
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Poprawka 25
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do realizacji europejskiego 
planu na rzecz białka z roślin 
strączkowych, niewymagających nawozów 
azotowych;

4. wzywa do realizacji europejskiego 
planu na rzecz białka z roślin 
strączkowych, niewymagających nawozów 
azotowych; przypomina, że przejście na 
dietę bezmięsną zagroziłoby europejskim 
rolnikom, którzy już doświadczają dużych 
trudności, i wnioskuje o promowanie 
lokalnego mięsa do spożycia przez 
człowieka oraz o to, by plan UE w zakresie 
białek uwzględnił najpierw 
zapotrzebowanie na białko w hodowli 
zwierząt;

Or. de

Poprawka 26
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do realizacji europejskiego 
planu na rzecz białka z roślin 
strączkowych, niewymagających nawozów 
azotowych;

4. wzywa do realizacji europejskiego 
planu na rzecz białka z roślin 
strączkowych, niewymagających nawozów 
azotowych; podkreśla istotną rolę badań 
naukowych i innowacji w rozwijaniu 
nowych innowacyjnych rozwiązań w celu 
zmniejszenia zależności UE od przywozu 
białka oraz wzywa Komisję do 
zapewnienia stosownego wsparcia w 
ramach programu „Horyzont Europa” i 
wspólnej polityki rolnej;

Or. en
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Poprawka 27
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do realizacji europejskiego 
planu na rzecz białka z roślin 
strączkowych, niewymagających nawozów 
azotowych;

4. wzywa do realizacji europejskiego 
planu wspierającego cel dotyczący 
europejskiej niezależności w zakresie 
białka, w szczególności z białkowych 
roślin strączkowych i makuchów 
pochodzących z europejskiej produkcji 
oleisto-białkowej, oraz zakazującego 
przywozu produktów niespełniających 
naszych norm sanitarnych, 
środowiskowych i klimatycznych oraz 
przyczyniających się do wylesiania;

Or. fr

Poprawka 28
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do realizacji europejskiego 
planu na rzecz białka z roślin 
strączkowych, niewymagających nawozów 
azotowych;

4. wzywa do realizacji europejskiego 
planu na rzecz białka w celu zwiększenia 
niezależności od jego przywozu; ponadto 
nowe uprawy roślin białkowych w 
Europie mogłyby być szansą dla rolników; 
dodatkową korzyść przynosi produkcja 
roślin niewymagających nawozów 
azotowych;

Or. en

Poprawka 29
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Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do realizacji europejskiego 
planu na rzecz białka z roślin 
strączkowych, niewymagających nawozów 
azotowych;

4. rozważa możliwość skierowania 
zaleceń do państw członkowskich 
dotyczących planu na rzecz białka z nasion 
roślin strączkowych, niewymagających 
nawozów azotowych;

Or. en

Poprawka 30
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do realizacji europejskiego 
planu na rzecz białka z roślin 
strączkowych, niewymagających nawozów 
azotowych;

4. wzywa do realizacji w 
najwcześniejszym możliwym terminie, a 
najlepiej jeszcze przed wejściem w życie 
nowej WPR, europejskiego planu na rzecz 
białka z roślin strączkowych, 
niewymagających nawozów azotowych;

Or. bg

Poprawka 31
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że produkcja biopaliw w 
Europie wpisuje się w reguły gospodarki o 
obiegu zamkniętym, gdy biopaliwa są 
wytwarzane na bazie produktów 
ubocznych, odpadów lub pozostałości, gdy 



PE658.983v01-00 18/50 AM\1215645PL.docx

PL

zajmują niewielką część gruntów rolnych, 
gdy podlegają płodozmianowi i 
dywersyfikacji upraw rolnych lub 
ugorowaniu oraz gdy same w sobie nie 
powodują wzrostu cen żywności;

Or. fr

Poprawka 32
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na ważną rolę 
bioproduktów, w tym np. lepszego 
odzyskiwania i wykorzystywania 
bioodpadów, w przechodzeniu na 
bezemisyjną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 33
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że biogospodarka o obiegu 
zamkniętym to szansa dla rolnictwa, 
pozwalająca na wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych, jakimi są ulegające 
biodegradacji odpady pochodzące z 
gospodarstw rolnych i od podmiotów 
samorządowych oraz produkty uboczne w 
postaci nawozów organicznych;

5. uważa, że biogospodarka o obiegu 
zamkniętym w sektorze odnawialnych 
źródeł energii to szansa dla rolnictwa, 
która może pozwolić na wytwarzanie 
nawozów organicznych z surowców 
wtórnych, zamiast np. z fosforu 
pochodzącego z przywozu, którego złoża 
są coraz mniejsze na świecie, lub z 
syntetycznego azotu, którego produkcja 
stanowi źródło zanieczyszczeń i jest 
energochłonna; uważa jednak, że 
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produkcja nawozów organicznych z 
produktów pofermentacyjnych 
odzyskiwanych w małych wytwórniach 
biogazu umiejscowionych na terenie 
gospodarstw rolnych i przetwarzających 
ulegające biodegradacji odpady 
pochodzące z rolnictwa, które można 
uzupełniać odpadami z pobliskich 
gospodarstw domowych i zakładów, musi 
bezwzględnie podlegać ścisłym normom 
środowiskowym i sanitarnym oraz 
zasadom dotyczącym identyfikowalności i 
stosowania takich nawozów, określonym 
na szczeblu Unii Europejskiej, przy czym 
nawozy te nie mogą zawierać 
zanieczyszczeń (metali ciężkich, 
pozostałości produktów leczniczych, 
hormonów, drobnoustrojów 
chorobotwórczych, mikroplastiku, szkła 
itp.) mogących nieodwracalnie skazić 
glebę i całą biosferę, a następnie poważnie 
zaburzyć produkcję rolno-spożywczą;

Or. fr

Poprawka 34
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że biogospodarka o obiegu 
zamkniętym to szansa dla rolnictwa, 
pozwalająca na wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych, jakimi są ulegające 
biodegradacji odpady pochodzące z 
gospodarstw rolnych i od podmiotów 
samorządowych oraz produkty uboczne w 
postaci nawozów organicznych;

5. uważa, że gospodarka i 
biogospodarka o obiegu zamkniętym są 
źródłem dużych możliwości dla rolników i 
ich spółdzielni w przechodzeniu na 
europejską gospodarkę neutralną dla 
klimatu, np. w postaci zaawansowanych 
biorafinerii wytwarzających nawozy 
organiczne, paszę białkową, bioenergię i 
środki biochemiczne; zwraca uwagę, że 
rolnicy posiadają potencjał do 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych, np. biogazu z odpadów 
rolniczych i pozostałości takich jak 
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obornik lub z innych źródeł odpadów i 
pozostałości z przemysłu spożywczego, ze 
ścieków i z odpadów komunalnych; 
apeluje o zwiększenie badań naukowych i 
inwestycji w tych dziedzinach oraz 
nadanie im bardziej priorytetowego 
znaczenia;

Or. en

Poprawka 35
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że biogospodarka o obiegu 
zamkniętym to szansa dla rolnictwa, 
pozwalająca na wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych, jakimi są ulegające 
biodegradacji odpady pochodzące z 
gospodarstw rolnych i od podmiotów 
samorządowych oraz produkty uboczne w 
postaci nawozów organicznych;

5. uważa, że biogospodarka o obiegu 
zamkniętym to szansa dla rolnictwa, 
pozwalająca na wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych, jakimi są ulegające 
biodegradacji odpady pochodzące z 
gospodarstw rolnych i od podmiotów 
samorządowych oraz produkty uboczne w 
postaci nawozów organicznych; zauważa 
jednak, że przy wytwarzaniu biogazu 
uwalniają się ogromne ilości metanu, że 
małe elektrownie spalające biogaz i 
wykorzystujące go do produkcji energii 
elektrycznej mają niską sprawność, a 
ciepło odpadowe nie może zostać 
wykorzystane z powodu braku rur do 
ciepłej wody;

Or. de

Poprawka 36
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone 
Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że biogospodarka o obiegu 
zamkniętym to szansa dla rolnictwa, 
pozwalająca na wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych, jakimi są ulegające 
biodegradacji odpady pochodzące z 
gospodarstw rolnych i od podmiotów 
samorządowych oraz produkty uboczne w 
postaci nawozów organicznych;

5. uważa, że biogospodarka o obiegu 
zamkniętym to szansa dla rolnictwa, 
pozwalająca na wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych, jakimi są ulegające 
biodegradacji odpady pochodzące z 
gospodarstw rolnych i od podmiotów 
samorządowych oraz produkty uboczne w 
postaci nawozów organicznych; zwraca 
uwagę na potencjał bioinnowacji w 
zwiększaniu konkurencyjności gospodarki 
UE oraz tworzeniu nowych łańcuchów 
wartości, technologii i procesów, 
działalności gospodarczej i zatrudnienia, a 
co za tym idzie – w ożywianiu gospodarki 
regionalnej i lokalnej oraz obszarów 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 37
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że biogospodarka o obiegu 
zamkniętym to szansa dla rolnictwa, 
pozwalająca na wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych, jakimi są ulegające 
biodegradacji odpady pochodzące z 
gospodarstw rolnych i od podmiotów 
samorządowych oraz produkty uboczne w 
postaci nawozów organicznych;

5. uważa, że biogospodarka o obiegu 
zamkniętym to szansa dla rolnictwa, 
pozwalająca na wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych, jakimi są ulegające 
biodegradacji odpady pochodzące z 
gospodarstw rolnych i od podmiotów 
samorządowych oraz produkty uboczne w 
postaci nawozów organicznych; zwraca 
uwagę na duże znaczenie umożliwienia 
rolnikom wykorzystywania energii z 
takich źródeł odnawialnych w ich 
gospodarstwach;

Or. en

Poprawka 38



PE658.983v01-00 22/50 AM\1215645PL.docx

PL

Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że mające wartość dodaną 
wykorzystywanie pozostałości rolniczych i 
wytwarzana z nich bioenergia są ważnymi 
czynnikami rozwoju gospodarki i 
biogospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
że w UE energia uzyskiwana ze źródeł 
odnawialnych w postaci pozostałości 
rolniczych ma znaczny potencjał i 
zasługuje na uwagę, obejmującą dalsze 
badania naukowe, inwestycje i politykę 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 39
Carmen Avram, Juozas Olekas

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. dostrzega możliwości, jakie wiążą 
się z gospodarowaniem obornikiem dla 
upowszechniania nawozów organicznych, 
poprawy zawartości węgla w glebie, a 
przez to przyczyniania się do sekwestracji 
dwutlenku węgla; zachęca ponadto do 
zajęcia się w ramach unijnych przepisów 
dotyczących odpadów pozostałościami 
rolniczymi jako możliwymi źródłami 
nawozów, materiału ściółkowego i 
bioenergii;

Or. en

Poprawka 40



AM\1215645PL.docx 23/50 PE658.983v01-00

PL

Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca do przyjęcia przepisów 
dotyczących wtórnego wykorzystania wody 
odpływowej pochodzącej z zamkniętych 
przemysłowych systemów rolnych 
(hodowla intensywna w budynkach, 
ogrodnicze uprawy szklarniowe itp.), co 
pozwoliłoby na ponowne użycie wody w 
procesach produkcji rolnej;

Or. fr

Poprawka 41
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wskazuje, że lasy i cały oparty na 
nich łańcuch wartości mają podstawowe 
znaczenie dla dalszego rozwoju 
biogospodarki o obiegu zamkniętym, gdyż 
zapewniają miejsca pracy i dobrobyt 
gospodarczy na obszarach wiejskich i 
miejskich;

Or. en

Poprawka 42
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5b. podkreśla istotną rolę 
zrównoważonej gospodarki leśnej w 
gospodarce o obiegu zamkniętym i 
biogospodarce, gdzie materiały 
drewnopochodne są magazynami 
dwutlenku węgla oraz zastępują materiały 
kopalne i inne o charakterze 
nieodnawialnym w wielu zastosowaniach 
przemysłowych, np. w budownictwie, 
wyrobach z włókien, tekstyliach, 
materiałach kompozytowych, bioplastiku, 
odnawialnych źródłach energii i 
chemikaliach, zaś zwiększające się zasoby 
leśne służą jako pochłaniacze dwutlenku 
węgla;

Or. en

Poprawka 43
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę, że lasy i sektor 
leśny w znacznym stopniu przyczyniają się 
do rozwoju biogospodarki o obiegu 
zamkniętym w UE; podkreśla, że w 2015 r. 
biogospodarka stanowiła rynek o wartości 
szacowanej na ponad 2,3 bln EUR, który 
zapewniał 20 mln miejsc pracy i 8,2 % 
całkowitego zatrudnienia w UE;

Or. en

Poprawka 44
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5c. zaznacza, że upowszechnienie 
biogospodarki o obiegu zamkniętym 
należy wspierać silną polityką w zakresie 
badań naukowych i innowacji; zauważa, 
że każde euro zainwestowane w badania 
naukowe i innowacje w dziedzinie 
biogospodarki w ramach programu 
„Horyzont 2020” przyniesie wartość 
dodaną w wysokości około 10 EUR;

Or. en

Poprawka 45
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zwraca uwagę, że transformacja w 
kierunku gospodarki i biogospodarki o 
obiegu zamkniętym może nastąpić szybciej 
i na większą skalę jedynie wówczas, gdy 
zachęty dla przedsiębiorców będą zbieżne 
z celami polityki i polityką wsparcia;

Or. en

Poprawka 46
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. zauważa, że dzięki rozwojowi 
gospodarki i biogospodarki o obiegu 
zamkniętym powstanie więcej miejsc 
pracy w produkcji podstawowej, i 
podkreśla, że biogospodarka wymaga 
wprowadzenia lub dalszego włączenia 
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nowych umiejętności, nowej wiedzy i 
nowych dyscyplin do szkolenia i 
kształcenia w tym sektorze, aby zajmować 
się przemianami społecznymi związanymi 
z biogospodarką, wspierać 
konkurencyjność, wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy, zaspokajać 
potrzeby sektora oraz zapewniać lepsze 
dopasowanie umiejętności do miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 47
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym przyczyni się do 
relokalizacji rolnictwa i żywności dzięki 
udoskonaleniu regionalnych i lokalnych 
systemów żywnościowych;

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym przyczyni się do 
relokalizacji rolnictwa i żywności dzięki 
udoskonaleniu regionalnych i lokalnych 
systemów żywnościowych oraz wzmocni 
dywersyfikację i komplementarność 
produkcji w obrębie gospodarstw rolnych i 
między nimi;

Or. fr

Poprawka 48
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Benoît Lutgen, Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym przyczyni się do 
relokalizacji rolnictwa i żywności dzięki 
udoskonaleniu regionalnych i lokalnych 

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym przyczyni się do 
relokalizacji rolnictwa i żywności dzięki 
udoskonaleniu regionalnych i lokalnych 
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systemów żywnościowych; systemów żywnościowych, co pozwoli 
zapewnić godziwe ceny producentom oraz 
zacieśnić związek między żywnością a jej 
miejscem pochodzenia, a przy tym chronić 
i rozwijać obszary wiejskie;

Or. en

Poprawka 49
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym przyczyni się do 
relokalizacji rolnictwa i żywności dzięki 
udoskonaleniu regionalnych i lokalnych 
systemów żywnościowych;

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym przyczyni się do 
relokalizacji produkcji rolno-spożywczej 
dzięki udoskonaleniu regionalnych i 
lokalnych systemów żywnościowych, a 
także do przywrócenia wartości zawodu 
rolnika;

Or. fr

Poprawka 50
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym przyczyni się do 
relokalizacji rolnictwa i żywności dzięki 
udoskonaleniu regionalnych i lokalnych 
systemów żywnościowych;

6. zauważa potencjał w pełni 
wdrożonej gospodarki o obiegu 
zamkniętym jako czynnika dywersyfikacji 
źródeł dochodu dla rolników oraz jej 
potencjalny oddolny wkład na rzecz 
gospodarki wiejskiej, niosący korzyści 
zarówno dla rolnictwa, jak i dla 
społeczności wiejskich;

Or. en
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Poprawka 51
Carmen Avram, Juozas Olekas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym przyczyni się do 
relokalizacji rolnictwa i żywności dzięki 
udoskonaleniu regionalnych i lokalnych 
systemów żywnościowych;

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym przyczyni się do 
bardziej efektywnego wykorzystywania 
zasobów oraz wspierania rolnictwa i 
produkcji żywności na szczeblu lokalnym 
dzięki udoskonaleniu regionalnych i 
lokalnych systemów żywnościowych;

Or. en

Poprawka 52
Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym przyczyni się do 
relokalizacji rolnictwa i żywności dzięki 
udoskonaleniu regionalnych i lokalnych 
systemów żywnościowych;

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym przyczyni się do 
udoskonalenia regionalnych i lokalnych 
systemów żywnościowych, co mogłoby 
wzmocnić pozycję rolnika w systemie 
żywnościowym;

Or. en

Poprawka 53
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża nadzieję, że gospodarka o 6. podkreśla rolę administracji 
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obiegu zamkniętym przyczyni się do 
relokalizacji rolnictwa i żywności dzięki 
udoskonaleniu regionalnych i lokalnych 
systemów żywnościowych;

krajowej, regionalnej i lokalnej w 
przyczynianiu się do udoskonalania 
regionalnych i lokalnych systemów 
żywnościowych w gospodarce o obiegu 
zamkniętym;

Or. bg

Poprawka 54
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że w szerzej ujmowanej 
gospodarce o obiegu zamkniętym należy 
zachęcać do upowszechniania usuwania 
dwutlenku węgla i zwiększania jego 
obiegu, z pełnym poszanowaniem celów 
dotyczących różnorodności biologicznej; 
wzywa Komisję, aby zbadała możliwość 
opracowania przepisów dotyczących 
certyfikacji usuwania dwutlenku węgla 
opartej na rzetelnych i przejrzystych 
rozliczeniach w celu monitorowania i 
weryfikowania rzeczywistej wielkości 
usuwanego dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 55
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Benoît Lutgen, Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę na duże znaczenie 
gospodarki o obiegu zamkniętym dla 
wzmacniania spójności społecznej i 
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terytorialnej na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 56
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego informowania konsumentów o 
oświadczeniach żywieniowych i 
środowiskowych oraz apeluje o podawanie 
na etykietach informacji o poziomie 
pozostałości różnych substancji w 
żywności;

skreśla się

Or. en

Poprawka 57
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego informowania konsumentów o 
oświadczeniach żywieniowych i 
środowiskowych oraz apeluje o podawanie 
na etykietach informacji o poziomie 
pozostałości różnych substancji w 
żywności;

7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego informowania konsumentów o 
oświadczeniach żywieniowych i 
środowiskowych oraz apeluje o podawanie 
na etykietach informacji o poziomie 
pozostałości różnych substancji w 
żywności; uważa, że jak najdokładniejsze 
określenie miejsc pochodzenia mogłoby 
przyczynić się do przywrócenia 
niezbędnych opartych na zaufaniu relacji 
między producentami i konsumentami, a 
w tym celu i zgodnie z orzecznictwem 
TSUE C-485/18 przekształcone powinno 
zostać rozporządzenie 1169/2011 w 
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sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności;

Or. de

Poprawka 58
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego informowania konsumentów o 
oświadczeniach żywieniowych i 
środowiskowych oraz apeluje o podawanie 
na etykietach informacji o poziomie 
pozostałości różnych substancji w 
żywności;

7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego informowania konsumentów 
dzięki poprawie etykietowania 
dotyczącego pochodzenia oraz oświadczeń 
żywieniowych i środowiskowych, jak 
również apeluje o podawanie na etykietach 
informacji o poziomie pozostałości 
różnych substancji, w szczególności 
pestycydów, w żywności;

Or. fr

Poprawka 59
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego informowania konsumentów o 
oświadczeniach żywieniowych i 
środowiskowych oraz apeluje o 
podawanie na etykietach informacji o 
poziomie pozostałości różnych substancji 
w żywności;

7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego informowania konsumentów o 
oświadczeniach żywieniowych i 
środowiskowych;

Or. de
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Poprawka 60
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Daniel Buda, Simone 
Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego informowania konsumentów o 
oświadczeniach żywieniowych i 
środowiskowych oraz apeluje o 
podawanie na etykietach informacji o 
poziomie pozostałości różnych substancji 
w żywności;

7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego informowania konsumentów o 
oświadczeniach żywieniowych i 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 61
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego informowania konsumentów o 
oświadczeniach żywieniowych i 
środowiskowych oraz apeluje o podawanie 
na etykietach informacji o poziomie 
pozostałości różnych substancji w 
żywności;

7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego informowania konsumentów o 
oświadczeniach żywieniowych i 
środowiskowych oraz apeluje o 
dobrowolne podawanie na etykietach 
informacji podkreślających zrównoważony 
charakter produktów;

Or. fr

Poprawka 62
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka
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7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego informowania konsumentów o 
oświadczeniach żywieniowych i 
środowiskowych oraz apeluje o podawanie 
na etykietach informacji o poziomie 
pozostałości różnych substancji w 
żywności;

7. popiera dążenie Komisji do 
lepszego wdrożenia obowiązujących już 
przepisów w sprawie etykietowania 
żywności7a;

_________________
7a Istnieje już obowiązek umieszczania 
wykazu wszystkich składników. 
Obowiązek ten należy w pełni wdrożyć. 
Problem polega na tym, że skład jest 
wypisany bardzo małym drukiem, 
niemożliwym do odczytania przez osoby 
starsze. Wszelkie niepotrzebne informacje 
na etykiecie będą dodatkową komplikacją. 

Or. en

Poprawka 63
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Fredrick Federley, 
Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. kładzie nacisk na prawo 
konsumentów do dokładniejszej 
informacji o oddziaływaniu produktów na 
środowisko oraz popiera dążenia Komisji 
do przedstawienia wniosków mających na 
celu uzasadnianie twierdzeń dotyczących 
ekologiczności za pomocą rzetelnych, 
precyzyjnych i zharmonizowanych metod 
obliczeniowych; podkreśla, że metody te 
muszą zachęcać do stosowania 
ekologicznych sposobów produkcji i 
uwzględniać wysiłki podmiotów będących 
pionierami;

Or. en
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Poprawka 64
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do inwestowania w nowe 
inicjatywy związane z gospodarką o 
obiegu zamkniętym, aby zapewnić lepszą 
infrastrukturę dla tej gospodarki;

Or. de

Poprawka 65
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone 
Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do lepszego zapobiegania 
stratom i marnotrawieniu żywności;

8. wzywa do lepszego zapobiegania 
stratom i marnotrawieniu żywności; wzywa 
Komisję do jasnego odróżnienia tego, 
czego można uniknąć (marnotrawstwo), 
od tego, czego nie da się uniknąć (strata), 
gdyż na produkcję rolną wpływa szereg 
czynników będących poza kontrolą 
rolników, takich jak niekorzystne warunki 
pogodowe i zmiana klimatu, szkodniki i 
choroby oraz zakłócenia na rynku;

Or. en

Poprawka 66
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do lepszego zapobiegania 
stratom i marnotrawieniu żywności;

8. wzywa do lepszego zapobiegania 
stratom i marnotrawieniu żywności; 
zaznacza ponadto, że marnotrawstwo 
żywności ma ogromne konsekwencje 
środowiskowe, przyczynia się do zmiany 
klimatu i oznacza marnotrawienie 
ograniczonych zasobów takich jak ziemia, 
energia i woda; apeluje zatem do Komisji 
o szybkie przedłożenie – w ramach 
strategii „od pola do stołu” – wniosków 
służących osiągnięciu celu, jakim jest 
zmniejszenie o połowę ilości 
marnotrawionej żywności do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 67
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do lepszego zapobiegania 
stratom i marnotrawieniu żywności;

8. wzywa do lepszego zapobiegania 
stratom i marnotrawieniu żywności, we 
wszystkich częściach łańcucha 
żywnościowego, w tym w przetwórstwie i 
sprzedaży detalicznej; wzywa do 
wprowadzenia dalszych środków wsparcia 
w celu skrócenia łańcucha 
żywnościowego, a tym samym 
zmniejszenia liczby etapów, na których 
wytwarzane są odpady żywnościowe;

Or. en

Poprawka 68
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins

Projekt opinii
Ustęp 8



PE658.983v01-00 36/50 AM\1215645PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do lepszego zapobiegania 
stratom i marnotrawieniu żywności;

8. wzywa do lepszego zapobiegania 
stratom i marnotrawieniu żywności; 
zwraca uwagę, że trwałe i dopasowane do 
potrzeb opakowania żywności zapobiegają 
psuciu się jej oraz utracie zasobów i 
przyczyniają się przez to do zmniejszenia 
ilości odpadów żywnościowych;

Or. de

Poprawka 69
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do lepszego zapobiegania 
stratom i marnotrawieniu żywności;

8. wzywa do ustalenia hierarchii 
działań do podjęcia w zakresie 
przeciwdziałania marnotrawieniu 
żywności: priorytetem muszą być 
działania zapobiegawcze, później rynki 
zbytu żywności dla ludzi w drodze 
darowizny lub przetworzenia, a następnie 
odzysk w formie pasz i energii;

Or. fr

Poprawka 70
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do lepszego zapobiegania 
stratom i marnotrawieniu żywności;

8. wzywa do lepszego zapobiegania 
stratom i marnotrawieniu żywności, 
zarówno za pośrednictwem wzmożonych 
kampanii wśród obywateli, jak i przez 
odpowiednie działania i inicjatywy 
skierowane do producentów i przetwórców 
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żywności oraz podmiotów prowadzących 
handel żywnością;

Or. bg

Poprawka 71
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca uwagę, że opakowania 
żywności spełniają ważne zadania i służą 
zachowaniu higieny, jakości i 
przydatności do spożycia oraz 
informowaniu o produkcie; wzywa 
Komisję, by te zadania opakowań 
żywności zostały uwzględnione przy 
osiąganiu celów nowego planu działania 
dotyczącego gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. de

Poprawka 72
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Benoît Lutgen, Simone 
Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla istotną rolę opakowań, 
w szczególności dla bezpieczeństwa i 
higieny żywności; wzywa Komisję do 
zaproponowania nowych przepisów 
przeciwdziałających nadmiernemu 
stosowaniu opakowań i wytwarzaniu 
odpadów oraz wspierających stworzenie 
zintegrowanego wspólnego rynku 
surowców wtórnych i produktów 
ubocznych;
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Or. en

Poprawka 73
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca uwagę, że w celu 
ograniczenia marnotrawstwa na etapie 
produkcji należy stosować innowacyjne 
techniki i technologie umożliwiające 
optymalizowanie wydajności upraw i 
przetwarzanie produktów 
niespełniających standardów rynkowych;

Or. en

Poprawka 74
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zauważa korzyści wynikające ze 
współpracy i z cyfryzacji, umożliwiające 
lepszy dostęp do danych i prognoz popytu 
oraz opracowywanie zaawansowanych 
programów produkcyjnych dla rolników, 
dzięki którym mogą oni dostosowywać 
swoją produkcję do popytu, lepiej 
koordynować działania z pozostałymi 
sektorami łańcucha dostaw żywności oraz 
minimalizować marnotrawstwo; biorąc 
pod uwagę trudności związane z 
ograniczeniem nieuniknionego 
marnotrawstwa żywności, zaznacza, że 
należy upowszechniać efektywne 
wykorzystywanie odpadów 
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żywnościowych, w tym w biogospodarce;

Or. en

Poprawka 75
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do inwestowania w nowe 
technologie recyklingu, by optymalizować 
i wspierać rozwój techniczny instalacji do 
sortowania i recyklingu, ich 
infrastrukturę, strukturę odzysku i 
technikę;

Or. de

Poprawka 76
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. zauważa potencjał w gospodarce o 
obiegu zamkniętym do optymalizacji 
wykorzystania nieuniknionych strat lub 
odpadów żywnościowych i produktów 
ubocznych z łańcucha żywnościowego, w 
szczególności pochodzenia zwierzęcego, w 
produkcji paszy, recyklingu składników 
odżywczych i produkcji polepszaczy gleby, 
a także ich znaczenie dla produkcji 
podstawowej;

Or. en
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Poprawka 77
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. wzywa Komisję do pracy nad 
koncepcją jednolitego oznakowania 
systemów recyklingu;

Or. de

Poprawka 78
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. zauważa potencjał wykorzystania 
niespożytej żywności i produktów 
ubocznych z łańcucha żywnościowego w 
produkcji paszy oraz jego znaczenie dla 
produkcji podstawowej; wzywa do 
wypracowania podejścia opartego na 
porozumieniu zainteresowanych stron w 
celu zbierania niesprzedanej, niespożytej i 
niejadalnej żywności oraz przeznaczania 
jej na produkcję paszy, w związku z czym 
wzywa również Komisję do analizy 
przeszkód prawnych w wykorzystywaniu 
takiej żywności do produkcji paszy i 
wspierania badań naukowych w tym 
zakresie, a jednocześnie zaznacza potrzebę 
większej identyfikowalności, zgodności ze 
standardami bioasekuracji oraz 
segregowania i przetwarzania żywności w 
sposób eliminujący do zera ryzyko dla jej 
bezpieczeństwa;

Or. en
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Poprawka 79
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. wzywa Komisję, by dla wszystkich 
planowanych działań w ramach nowego 
planu działania dotyczącego gospodarki o 
obiegu zamkniętym dokonano oceny 
skutków ekonomicznych, aby nie zagrozić 
istniejącym i przyszłym inicjatywom 
przedsiębiorstw w zakresie innowacji;

Or. de

Poprawka 80
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o wytwarzanie rolniczych 
tworzyw sztucznych z ulegających 
biodegradacji materiałów pochodzenia 
biologicznego;

9. apeluje o utworzenie wszędzie w 
Europie punktów selektywnej zbiórki i 
recyklingu odpadów z gospodarstw 
rolnych działających na zasadzie 
współodpowiedzialności wszystkich 
podmiotów, rolników, dystrybutorów, 
zakładów przemysłowych; uważa ponadto, 
że projekt strategii dotyczącej odpadów z 
tworzyw sztucznych przewidziany przez 
Komisję jest bardzo korzystny dla 
rolnictwa, gdzie potrzebne są dalsze 
postępy w dziedzinie recyklingu rolniczych 
tworzyw sztucznych, gdyż jest on często 
trudny i kosztowny; postuluje zakaz 
stosowania folii z oksydegradowalnych 
tworzyw sztucznych oraz wykorzystywanie 
ulegających biodegradacji materiałów 
pochodzenia biologicznego, spełniających 
europejskie normy dotyczące ograniczania 
odpadów, a w szczególności 
zanieczyszczenia gleby;
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Or. fr

Poprawka 81
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o wytwarzanie rolniczych 
tworzyw sztucznych z ulegających 
biodegradacji materiałów pochodzenia 
biologicznego;

9. apeluje o wytwarzanie rolniczych 
tworzyw sztucznych z ulegających 
biodegradacji materiałów pochodzenia 
biologicznego; podkreśla potrzebę 
wyraźnego etykietowania 
biodegradowalnych tworzyw sztucznych 
oraz takich, które są jedynie pochodzenia 
biologicznego i nie ulegają biodegradacji; 
z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
opracowania przepisów w sprawie 
pozyskiwania, etykietowania i stosowania 
tworzyw sztucznych pochodzenia 
biologicznego oraz zwraca uwagę, że 
głównym źródłem bioplastiku powinny być 
uprawy roślin nieprzeznaczonych do 
spożycia, odpady i boczne strumienie 
przemysłu rolnego;

Or. en

Poprawka 82
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o wytwarzanie rolniczych 
tworzyw sztucznych z ulegających 
biodegradacji materiałów pochodzenia 
biologicznego;

9. uważa, że podstawowym 
przeznaczeniem ziemi rolnej jest 
produkcja żywności i paszy; produkcja 
rolniczych tworzyw sztucznych z 
ulegających biodegradacji materiałów 
pochodzenia biologicznego powinna 
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opierać się przede wszystkim na odpadach 
rolniczych lub innych;

Or. en

Poprawka 83
Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o wytwarzanie rolniczych 
tworzyw sztucznych z ulegających 
biodegradacji materiałów pochodzenia 
biologicznego;

9. popiera wytwarzanie rolniczych 
tworzyw sztucznych – w miarę możliwości 
– z ulegających biodegradacji materiałów 
pochodzenia biologicznego;

Or. en

Poprawka 84
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. popiera wszelkie inicjatywy 
dotyczące zapobiegania powstawaniu 
odpadów i gospodarowania nimi w 
specyfikacjach produktów opatrzonych 
europejskimi i krajowymi znakami 
jakości;

Or. fr

Poprawka 85
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 10
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Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na 
nieeksploatowane stare zabudowania 
gospodarcze, które stwarzają poważne 
problemy w postaci kosztów usunięcia 
(azbest itp.).

skreśla się

Or. de

Poprawka 86
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na nieeksploatowane 
stare zabudowania gospodarcze, które 
stwarzają poważne problemy w postaci 
kosztów usunięcia (azbest itp.).

10. zwraca uwagę na nieeksploatowane 
stare zabudowania gospodarcze, które 
stwarzają poważne problemy w postaci 
kosztów usunięcia (azbest itp.), oraz 
ogólną potrzebę przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę o bardziej 
zamkniętym obiegu w pozyskiwaniu i 
wytwarzaniu wyrobów i materiałów 
budowlanych stosowanych w sektorze 
rolnictwa.

Or. en

Poprawka 87
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na nieeksploatowane 
stare zabudowania gospodarcze, które 
stwarzają poważne problemy w postaci 
kosztów usunięcia (azbest itp.).

10. zwraca uwagę na nieeksploatowane 
stare zabudowania gospodarcze, które 
stwarzają poważne problemy w postaci 
kosztów usunięcia (azbest itp.), zanim 
będzie można na nowo użytkować te 
zabudowania lub zajmowaną przez nie 



AM\1215645PL.docx 45/50 PE658.983v01-00

PL

powierzchnię;

Or. en

Poprawka 88
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Dan-Ştefan 
Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na nieeksploatowane 
stare zabudowania gospodarcze, które 
stwarzają poważne problemy w postaci 
kosztów usunięcia (azbest itp.).

10. zwraca uwagę na nieeksploatowane 
stare zabudowania gospodarcze, które 
stwarzają poważne problemy w postaci 
kosztów usunięcia;

Or. en

Poprawka 89
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. uważa, że wszystkie innowacje w 
dziedzinie gospodarki o obiegu 
zamkniętym muszą podlegać przepisom 
Unii Europejskiej i odpowiadać zasadom 
Zielonego Ładu oraz nie mogą szkodzić 
środowisku, różnorodności biologicznej i 
zdrowiu zgodnie z zasadą ostrożności;

Or. fr

Poprawka 90
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa do powszechnego uznania 
szczególnej roli młodych rolników w 
rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym; 
wskazuje, że niezbędną wymianę pokoleń 
na wsi należy wspierać adekwatnymi 
środkami;

Or. en

Poprawka 91
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. apeluje o zwrócenie uwagi na 
retencję wody w krajobrazie na dwóch 
poziomach: technicznym, obejmującym 
np. stawy, oraz biologicznym, 
obejmującym np. uprawy roślin o 
większych systemach korzeniowych;

Or. en

Poprawka 92
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa do upowszechniania 
zrównoważonych produktów 
drewnopochodnych w celu zastępowania 
substancji wiążących się z intensywną 
emisją dwutlenku węgla oraz, w długiej 
perspektywie, magazynowania dwutlenku 
węgla;
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Or. en

Poprawka 93
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. zauważa możliwości, jakie 
gospodarka o obiegu zamkniętym może 
stwarzać dla małych i średnich 
gospodarstw rolnych, oraz ich znaczenie 
w przechodzeniu na bardziej włączający, 
zrównoważony oraz nieszkodliwy dla 
środowiska i klimatu łańcuch dostaw 
żywności;

Or. en

Poprawka 94
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. zwraca uwagę na rolę bioenergii 
uzyskiwanej z pozostałości leśnych i 
surowców pochodzących z klęsk 
żywiołowych jako zrównoważonego 
zasobu dostarczającego energię w sposób 
nieszkodliwy dla klimatu i zastępującego 
paliwa kopalne;

Or. en

Poprawka 95
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar
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Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. stwierdza, że wszelkie działania 
podejmowane w tym zakresie muszą być 
zgodne z normą ISO TC 323.

Or. en

Poprawka 96
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. jest zdania, że należy zachować i 
zwiększyć poszanowanie praw własności 
przedsiębiorstw rolnych i leśnych oraz 
rekompensatę za usługi świadczone na 
rzecz ochrony przyrody;

Or. en

Poprawka 97
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. zwraca uwagę na znaczenie badań 
naukowych i rozwoju w dziedzinie nowych 
zrównoważonych technologii rolniczych 
oraz potrzebę zapewnienia ich łatwej 
dostępności dla gospodarstw rolnych, w 
szczególności małych i średnich;

Or. en
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Poprawka 98
Juozas Olekas, Tonino Picula, Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 10 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10d. wzywa do wyrażenia uznania dla 
sektorów rolnictwa, które działają już 
według zasad gospodarki o obiegu 
zamkniętym, takich jak hodowla zwierząt 
futerkowych, produkcja biogazu i inne 
sektory wykorzystujące odpady rolnicze i 
żywnościowe;

Or. en

Poprawka 99
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 10 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10d. wyraża przekonanie, że wspieranie 
sektora leśnego doprowadzi do 
wzmocnienia ogólnounijnej 
biogospodarki i gospodarki opartej na 
recyklingu oraz przemysłu bioproduktów;

Or. en

Poprawka 100
Juozas Olekas, Tonino Picula, Paolo De Castro, Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 10 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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10e. apeluje o opracowanie programu 
na rzecz transgranicznych wytwórni 
biogazu, które mogłyby wykorzystywać 
odpady z rolnictwa, odpady żywnościowe i 
zielone odpady komunalne bliżej źródła, a 
jednocześnie tworzyć bardzo potrzebne 
miejsca pracy w regionach;

Or. en

Poprawka 101
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Herbert 
Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 10 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10e. zaznacza, że należy niezwłocznie 
podjąć działania dotyczące wycofywania 
paliw kopalnych z systemu 
energetycznego, aby w 2040 r. osiągnąć 
unijne cele klimatyczne (zerowa emisja 
dwutlenku węgla w ujęciu netto);

Or. en

Poprawka 102
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro

Projekt opinii
Ustęp 10 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10f. wzywa do włączenia niebieskiej 
biogospodarki do planów działania 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Or. en


