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Poprawka 1
Mick Wallace

Projekt opinii
Motyw A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. mając na uwadze, że połowa 
całkowitej emisji gazów cieplarnianych i 
ponad 90 % utraty różnorodności 
biologicznej pochodzi z wydobywania i 
przetwarzania zasobów; mając na uwadze, 
że UE jest w dużym stopniu uzależniona 
od zasobów pochodzących spoza UE, 
które w znacznym stopniu przyczyniają się 
do powstawania śladu zużycia zasobów i 
śladu węglowego UE, ale te emisje 
pośrednie lub wpływ na środowisko nie są 
uwzględniane w krajowych bilansach 
emisji;

Or. en

Poprawka 2
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w planie na rzecz odbudowy gospodarki 
oraz w programach wsparcia finansowego 
wytycznych UE dla państw członkowskich 
dotyczących sposobu opracowania planów 
inwestycyjnych, tak aby były one zgodne z 
założeniami Europejskiego Zielonego Ładu 
i porozumienia paryskiego; podkreśla, że 
dzięki takim wytycznym UE mogłaby 
uratować i przekształcić swoją gospodarkę 
(tj. wyjść z kryzysu i przyśpieszyć 
przejście do neutralności klimatycznej);

1. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w planie na rzecz odbudowy gospodarki 
oraz w programach wsparcia finansowego 
wytycznych UE dla państw członkowskich 
dotyczących sposobu opracowania planów 
inwestycyjnych, tak aby były one zgodne z 
założeniami Europejskiego Zielonego Ładu 
i porozumienia paryskiego; podkreśla, że 
dzięki takim wytycznym UE mogłaby 
uratować i przekształcić swoją gospodarkę 
(tj. wyjść z kryzysu i przyśpieszyć 
przejście do neutralności klimatycznej) 
oraz utworzyć niezależną radę ds. kontroli 
ekologicznej odbudowy gospodarki na 
podstawie dotychczasowych wniosków i 
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doświadczeń wynikających z 
funkcjonowania Rady ds. Kontroli 
Regulacyjnej UE; do jej zadań należałyby 
ocena adekwatności planów ekologicznej 
odbudowy gospodarki UE i państw 
członkowskich, wnoszenie wkładu w 
proces semestru oraz podawanie do 
wiadomości publicznej i w czasie 
zbliżonym do rzeczywistego zaleceń w celu 
wspierania procesów demokratycznych i 
kontroli parlamentarnej;

Or. en

Poprawka 3
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w planie na rzecz odbudowy gospodarki 
oraz w programach wsparcia finansowego 
wytycznych UE dla państw członkowskich 
dotyczących sposobu opracowania planów 
inwestycyjnych, tak aby były one zgodne z 
założeniami Europejskiego Zielonego Ładu 
i porozumienia paryskiego; podkreśla, że 
dzięki takim wytycznym UE mogłaby 
uratować i przekształcić swoją gospodarkę 
(tj. wyjść z kryzysu i przyśpieszyć 
przejście do neutralności klimatycznej);

1. podkreśla, że nowy plan odbudowy 
gospodarki UE powinien zapewniać, aby 
środki UE na odbudowę były 
wykorzystywane wyłącznie w sposób 
zgodny z celami klimatycznymi i 
środowiskowymi Unii; wzywa Komisję do 
określenia również wytycznych UE dla 
państw członkowskich dotyczących 
sposobu opracowania krajowych planów 
inwestycyjnych, tak aby były one zgodne z 
założeniami Europejskiego Zielonego 
Ładu, porozumienia paryskiego i celami 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że 
dzięki nowemu planowi odbudowy i takim 
wytycznym UE powinna uratować i 
przekształcić swoją gospodarkę (tj. wyjść z 
kryzysu i przyśpieszyć przejście do 
neutralności klimatycznej i gospodarki o 
obiegu zamkniętym), nie pozostawiając 
nikogo bez pomocy;

Or. en



AM\1198582PL.docx 5/44 PE647.121v01-00

PL

Poprawka 4
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w planie na rzecz odbudowy gospodarki 
oraz w programach wsparcia finansowego 
wytycznych UE dla państw członkowskich 
dotyczących sposobu opracowania planów 
inwestycyjnych, tak aby były one zgodne z 
założeniami Europejskiego Zielonego Ładu 
i porozumienia paryskiego; podkreśla, że 
dzięki takim wytycznym UE mogłaby 
uratować i przekształcić swoją gospodarkę 
(tj. wyjść z kryzysu i przyśpieszyć 
przejście do neutralności klimatycznej);

1. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w planie na rzecz odbudowy gospodarki 
oraz w programach wsparcia finansowego 
wytycznych UE dla państw członkowskich 
dotyczących sposobu opracowania planów 
inwestycyjnych, tak aby były one zgodne z 
założeniami Europejskiego Zielonego Ładu 
i porozumienia paryskiego; apeluje 
również do Komisji o zastosowanie 
wytycznych UE w sprawie warunków 
zazieleniania w odniesieniu do 
wielomiliardowej pomocy państwa 
udzielanej dużym przedsiębiorstwom w 
następstwie kryzysu wywołanego przez 
COVID-19; podkreśla, że dzięki takim 
wytycznym UE mogłaby uratować i 
przekształcić swoją gospodarkę (tj. wyjść z 
kryzysu i przyśpieszyć przejście do 
neutralności klimatycznej);

Or. en

Poprawka 5
Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w planie na rzecz odbudowy gospodarki 
oraz w programach wsparcia finansowego 
wytycznych UE dla państw członkowskich 
dotyczących sposobu opracowania planów 
inwestycyjnych, tak aby były one zgodne z 
założeniami Europejskiego Zielonego 
Ładu i porozumienia paryskiego; 
podkreśla, że dzięki takim wytycznym UE 

1. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w planie na rzecz odbudowy gospodarki 
oraz w programach wsparcia finansowego 
wytycznych UE dla państw członkowskich 
dotyczących sposobu opracowania planów 
inwestycyjnych, tak aby wpierały one 
założenia Europejskiego Zielonego Ładu i 
porozumienia paryskiego, uwzględniając 
jednak ograniczenia związane z kryzysem 
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mogłaby uratować i przekształcić swoją 
gospodarkę (tj. wyjść z kryzysu i 
przyśpieszyć przejście do neutralności 
klimatycznej);

ekonomicznym po pandemii Covid-19; 
podkreśla, że dzięki takim wytycznym UE 
mogłaby uratować swoją gospodarkę nie 
tracąc z oczu długookresowego celu 
neutralności klimatycznej;

Or. pl

Poprawka 6
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w planie na rzecz odbudowy gospodarki 
oraz w programach wsparcia finansowego 
wytycznych UE dla państw członkowskich 
dotyczących sposobu opracowania planów 
inwestycyjnych, tak aby były one zgodne z 
założeniami Europejskiego Zielonego 
Ładu i porozumienia paryskiego; 
podkreśla, że dzięki takim wytycznym UE 
mogłaby uratować i przekształcić swoją 
gospodarkę (tj. wyjść z kryzysu i 
przyśpieszyć przejście do neutralności 
klimatycznej);

1. wzywa Komisję do 
zaproponowania w planie na rzecz 
odbudowy gospodarki oraz w programach 
wsparcia finansowego wytycznych UE dla 
państw członkowskich dotyczących 
sposobu opracowania planów 
inwestycyjnych; podkreśla, że dzięki takim 
wytycznym UE mogłaby uratować i 
przekształcić swoją gospodarkę;

Or. fr

Poprawka 7
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w planie na rzecz odbudowy gospodarki 
oraz w programach wsparcia finansowego 
wytycznych UE dla państw członkowskich 
dotyczących sposobu opracowania planów 

1. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w planie na rzecz odbudowy gospodarki 
oraz w programach wsparcia finansowego 
wytycznych UE dla państw członkowskich 
dotyczących sposobu opracowania planów 
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inwestycyjnych, tak aby były one zgodne z 
założeniami Europejskiego Zielonego Ładu 
i porozumienia paryskiego; podkreśla, że 
dzięki takim wytycznym UE mogłaby 
uratować i przekształcić swoją gospodarkę 
(tj. wyjść z kryzysu i przyśpieszyć 
przejście do neutralności klimatycznej);

inwestycyjnych, tak aby były one zgodne z 
przepisami Europejskiego prawa o 
klimacie oraz założeniami Europejskiego 
Zielonego Ładu i porozumienia 
paryskiego; podkreśla, że dzięki takim 
wytycznym UE mogłaby odejść od 
gospodarki opartej na węglu i przejść w 
ekologiczny sposób na nową gospodarkę 
bezemisyjną (tj. wyjść z kryzysu i 
przyśpieszyć przejście do neutralności 
klimatycznej);

Or. en

Poprawka 8
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do realizacji 
inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu, 
w tym działań określonych w planie 
działania dotyczącym gospodarki o obiegu 
zamkniętym, w celu kontynuowania 
przeciwdziałania zmianie klimatu, utracie 
różnorodności biologicznej i degradacji 
środowiska; podkreśla znaczenie 
sprzeciwienia się wszelkim propozycjom 
odroczenia wprowadzenia bardziej 
rygorystycznych norm lub przestrzegania 
już ustanowionych obowiązków; jest 
zdania, że każdą taką propozycję należy 
poddać krytycznej analizie, z 
uwzględnieniem nie tylko interesów 
handlowych zainteresowanych 
przedsiębiorstw, lecz także szerszych 
interesów społecznych, z myślą o 
osiągnięciu celów pełnego zatrudnienia i 
postępu społecznego;

Or. en
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Poprawka 9
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie krótszych 
łańcuchów dostaw i zmniejszenia 
zależności od państw trzecich w 
kluczowych sektorach, takich jak 
wytwarzanie produktów leczniczych, 
energii i żywności, m.in. dzięki 
ekologicznym i społecznie 
odpowiedzialnym zamówieniom 
publicznym oraz ograniczeniom w 
przywozie produktów wytwarzanych z 
zachowaniem niskich norm pracy i 
ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 10
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że przyszłe wnioski 
ustawodawcze mające na celu wspieranie 
bardziej zrównoważonego jednolitego 
rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów 
powinny być w pełni dostosowane do celu, 
jakim jest ograniczenie globalnego 
ocieplenia do poziomu poniżej 1,5°C, i nie 
powinny przyczyniać się do utraty 
różnorodności biologicznej

Or. en

Poprawka 11
Pascal Canfin
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że Unia Europejska 
jest zarówno drugą co do wielkości potęgą 
gospodarczą, jak i największą potęgą 
handlową na świecie; zwraca uwagę, że 
jednolity rynek jest potężnym narzędziem, 
które należy wykorzystać do opracowania 
zrównoważonych produktów lub 
technologii o zamkniętym cyklu życia, 
które w przyszłości staną się standardem, 
umożliwiając tym samym obywatelom 
zakup przystępnych cenowo produktów, 
które są bezpieczniejsze, zdrowsze i 
bardziej przyjazne dla planety;

Or. en

Poprawka 12
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Biljana Borzan, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że przejście na 
neutralność klimatyczną najpóźniej do 
2050 r. oraz przejście na prawdziwą 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
zrównoważony jednolity rynek tworzą 
nowe możliwości handlowe i miejsca 
pracy, a zatem mogą znacznie przyczynić 
się do trwałej odbudowy gospodarki;

Or. en

Poprawka 13
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru
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Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że w procesie przejścia 
na gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
neutralność klimatyczną najpóźniej do 
2050 r. jest istotne, aby Komisja i państwa 
członkowskie odpowiednio oceniły 
potrzeby w zakresie zatrudnienia, w tym 
wymogi kształcenia i szkolenia, wspierały 
rozwój gospodarki i dołożyły wszelkich 
starań w celu osiągnięcia sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 14
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do współpracy ze wszystkimi 
grupami społecznymi i zainteresowanymi 
stronami, w tym 
obywatelami/konsumentami, 
organizacjami konsumenckimi i 
pozarządowymi, przedstawicielami 
biznesu, związkami zawodowymi i 
pracownikami, aby umożliwić im podjęcie 
działań na rzecz zrównoważonego 
jednolitego rynku i wzmocnić ich pozycję;

Or. en

Poprawka 15
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że należy promować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 
poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję wykorzystania zasobów 
oraz ograniczenie wytwarzania odpadów; 
podkreśla, że należy stworzyć nową 
gospodarkę obejmującą modele usług 
oparte na obiegu zamkniętym;

2. zauważa z głębokim 
zaniepokojeniem, że wskaźnik konsumpcji 
w UE jest na takim poziomie, jak gdyby 
dostępne były trzy planety, i z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja 
uwzględnia to w nowym planie działania 
dotyczącym gospodarki o obiegu 
zamkniętym; zauważa, że ten plan 
działania powinien gwarantować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 
poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję wykorzystania zasobów 
oraz ograniczenie wytwarzania odpadów; 
podkreśla, że należy stworzyć nową 
gospodarkę obejmującą modele usług 
oparte na obiegu zamkniętym; podkreśla 
potrzebę ograniczenia ogólnego 
wykorzystania zasobów i wprowadzenia 
służącym temu środków w celu 
zmniejszenia unijnego śladu zużycia 
zasobów;

Or. en

Poprawka 16
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że należy promować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 
poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję wykorzystania zasobów 
oraz ograniczenie wytwarzania odpadów; 
podkreśla, że należy stworzyć nową 

2. zauważa, że należy promować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 
poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję wykorzystania zasobów 
oraz ograniczenie wytwarzania odpadów, 
poprzez pełne stosowanie środków 
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gospodarkę obejmującą modele usług 
oparte na obiegu zamkniętym;

określonych w dyrektywie 2008/98/WE, w 
tym poprzez zmniejszenie zawartości 
substancji niebezpiecznych; podkreśla, że 
należy stworzyć nową gospodarkę 
obejmującą modele usług oparte na obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 17
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że należy promować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 
poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję wykorzystania zasobów 
oraz ograniczenie wytwarzania odpadów; 
podkreśla, że należy stworzyć nową 
gospodarkę obejmującą modele usług 
oparte na obiegu zamkniętym;

2. zauważa, że należy promować 
zarówno zrównoważoną i lokalną 
produkcję, jak i zrównoważoną i lokalną 
konsumpcję; uważa w związku z tym, że 
należy usprawnić gospodarowanie 
zasobami poprzez zwiększenie obiegu 
łańcuchów wartości, redukcję 
wykorzystania zasobów oraz ograniczenie 
wytwarzania odpadów; podkreśla, że 
należy stworzyć nową lokalną gospodarkę 
obejmującą modele usług oparte na obiegu 
zamkniętym poprzez odrzucenie produkcji 
związanej z umowami o wolnym handlu;

Or. fr

Poprawka 18
Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że należy promować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 

2. zauważa, że należy promować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 
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poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję wykorzystania zasobów 
oraz ograniczenie wytwarzania odpadów; 
podkreśla, że należy stworzyć nową 
gospodarkę obejmującą modele usług 
oparte na obiegu zamkniętym;

poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję wykorzystania zasobów 
oraz ograniczenie wytwarzania odpadów; 
podkreśla, że należy promować modele 
usług oparte na obiegu zamkniętym oraz 
korzystania z produktów wytwarzanych 
lokalnie;

Or. pl

Poprawka 19
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że należy promować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 
poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję wykorzystania zasobów 
oraz ograniczenie wytwarzania odpadów; 
podkreśla, że należy stworzyć nową 
gospodarkę obejmującą modele usług 
oparte na obiegu zamkniętym;

2. zauważa, że należy promować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 
poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję wykorzystania zasobów, 
zwiększenie wykorzystania surowców 
wtórnych oraz ograniczenie wytwarzania 
odpadów; podkreśla, że należy stworzyć 
nową gospodarkę obejmującą modele 
usług oparte na obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 20
Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że należy promować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 

2. zauważa, że należy promować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 
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poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję wykorzystania zasobów 
oraz ograniczenie wytwarzania odpadów; 
podkreśla, że należy stworzyć nową 
gospodarkę obejmującą modele usług 
oparte na obiegu zamkniętym;

poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję lub optymalizację 
wykorzystania zasobów oraz ograniczenie 
wytwarzania odpadów; podkreśla, że 
należy stworzyć nową gospodarkę 
obejmującą modele usług oparte na obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 21
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że należy promować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 
poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję wykorzystania zasobów 
oraz ograniczenie wytwarzania odpadów; 
podkreśla, że należy stworzyć nową 
gospodarkę obejmującą modele usług 
oparte na obiegu zamkniętym;

2. zauważa, że należy promować 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
uważa w związku z tym, że należy 
usprawnić gospodarowanie zasobami 
poprzez zwiększenie obiegu łańcuchów 
wartości, redukcję wykorzystania zasobów 
oraz zminimalizowanie wytwarzania 
odpadów; podkreśla, że należy stworzyć 
nową gospodarkę obejmującą modele 
usług oparte na obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 22
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że w celu rzeczywistego 
przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym polityka gospodarowania 
odpadami musi opierać się na redukcji, 
ponownym wykorzystaniu i recyklingu, z 
wyeliminowaniem z cyklu zarówno 
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spalania odpadów z odzyskiem lub bez 
odzysku energii (spalarnie, cementownie, 
przemysł), jak i składowania (zarówno w 
Unii Europejskiej, jak i na innych 
kontynentach); uważa, że należy nadać 
priorytet ograniczaniu wytwarzania 
tworzyw sztucznych i uwzględnianiu 
działań mających na celu ponowne 
wykorzystanie i ograniczanie wytwarzania 
odpadów, poprawę ich selektywnej 
zbiórki, wdrożenie systemów zwrotu 
opakowań, a także opracowanie planów 
zarządzania wszystkimi odpadami 
rolnymi, leśnymi i zwierzęcymi, które 
gwarantują ich ponowne wykorzystanie 
oraz odzyskiwanie materiałów i energii;

Or. en

Poprawka 23
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
inwestowania w bardziej systemowe 
planowanie na potrzeby projektowania 
procesów produkcyjnych tak, aby odpady 
z jednego procesu i strumienia produkcji 
można było skutecznie wprowadzić jako 
surowce w innych procesach 
produkcyjnych;

Or. en

Poprawka 24
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że istnieją duże możliwości 
zwiększenia zrównoważoności jednolitego 
rynku w ramach modelu „produkt jako 
usługa”, który również powinien być 
rozwijany;

Or. en

Poprawka 25
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że w ramach wysoko 
zglobalizowanej gospodarki UE nie może 
stać się odizolowanym zrównoważonym 
rynkiem, jeżeli powoduje powstawanie lub 
przyczynia się do powstawania 
niezrównoważonych praktyk poza swoimi 
granicami; wzywa do wprowadzenia przez 
Komisję środków umożliwiających 
transformację w kierunku 
zrównoważoności produktów, zasobów i 
usług wywożonych poza UE w celu 
zagwarantowania tych samych norm 
zrównoważonego rozwoju i obiegu 
zamkniętego;

Or. en

Poprawka 26
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa wszystkie przedsiębiorstwa i 
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organizacje do zarejestrowania się w 
systemie EMAS w celu poprawy swoich 
wyników środowiskowych; oczekuje na 
zapowiadany przegląd dyrektywy w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej, 
który powinien doprowadzić do znaczącej 
poprawy dostępności informacji na temat 
efektywności ekologicznej 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 27
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa do rozszerzenia zakresu 
dyrektywy w sprawie ekoprojektu w celu 
zapewnienia, aby wszystkie produkty i 
opakowania wprowadzane do obrotu w 
UE nadawały się do modernizacji, 
wielokrotnego użytku, naprawy i 
ostatecznie do recyklingu na najwyższym 
poziomie, w sposób niepowodujący 
obniżenia wartości materiału; powinno to 
być oparte na rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta;

Or. en

Poprawka 28
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że w oparciu o zasady 
należytej staranności należy ustanowić 
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rygorystyczne wymogi mające 
zagwarantować, aby na rynek Unii nie 
były wprowadzane produkty powodujące 
degradację środowiska lub łamanie praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 29
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. uważa, że jest istotne, aby narracja 
w naszym przemyśle zmieniła się z 
podejścia „od kołyski po grób” na 
podejście „od kołyski po kołyskę” i aby 
zrównoważony rozwój został wzmocniony 
na wszystkich etapach łańcuchów dostaw, 
co zagwarantuje zrównoważenie 
środowiskowe i społeczne zarówno 
produktu końcowego, jak i produkcji 
wszystkich jego składników oraz 
wydobycia surowców;

Or. en

Poprawka 30
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
jak najszybsze zapewnienie, aby „wybory 
ekologiczne” stały się wyborami 
domyślnymi – atrakcyjnymi, dostępnymi i 
zrównoważonymi – dla wszystkich 

3. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
jak najszybsze zapewnienie, aby „wybory 
ekologiczne” stały się wyborami 
domyślnymi – atrakcyjnymi, przystępnymi 
cenowo, dostępnymi i zrównoważonymi – 
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konsumentów w UE; wzywa Komisję, aby 
zachęcała do opracowywania, 
produkowania i wprowadzania do obrotu 
produktów nadających się do 
wielokrotnego użycia, które są technicznie 
trwałe i łatwe do naprawy oraz które, po 
tym jak staną się odpadami i zostaną 
przygotowane do ponownego użycia lub 
poddane recyklingowi, nadają się do 
udostępnienia na rynku lub wprowadzenia 
do obrotu, co ułatwiłoby właściwe 
stosowanie hierarchii odpadów; wzywa 
Komisję do wspierania i rozwijania 
narzędzi gospodarczych zapewniających 
przewagę gospodarczą „zrównoważonego 
wyboru”;

dla wszystkich konsumentów w UE; z 
dużym zadowoleniem przyjmuje w tym 
względzie zapowiedziany przez Komisję 
zamiar opracowania ram polityki 
zrównoważonego rozwoju produktów, 
które oprócz innych środków wzmocnią i 
rozszerzą zakres ekoprojektu w celu 
poprawy zrównoważoności produktów 
dzięki wymogom mającym zastosowanie 
przed ich wprowadzeniem do obrotu; 
wzywa Komisję, aby propagowała 
opracowywanie, produkowanie i 
wprowadzanie do obrotu zrównoważonych 
i bezpiecznych produktów nadających się 
do wielokrotnego użycia, które są 
technicznie trwałe i łatwe do naprawy, nie 
zawierają substancji niebezpiecznych oraz 
które, po tym jak staną się odpadami i 
zostaną przygotowane do ponownego 
użycia lub poddane recyklingowi, nadają 
się do udostępnienia na rynku lub 
wprowadzenia do obrotu, co ułatwiłoby 
właściwe stosowanie hierarchii odpadów; 
wzywa Komisję również do wspierania i 
rozwijania narzędzi gospodarczych 
zapewniających przewagę gospodarczą 
„zrównoważonego wyboru”;

Or. en

Poprawka 31
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
jak najszybsze zapewnienie, aby „wybory 
ekologiczne” stały się wyborami 
domyślnymi – atrakcyjnymi, dostępnymi i 
zrównoważonymi – dla wszystkich 
konsumentów w UE; wzywa Komisję, aby 
zachęcała do opracowywania, 
produkowania i wprowadzania do obrotu 
produktów nadających się do 

3. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
jak najszybsze zapewnienie, aby „wybory 
ekologiczne” stały się wyborami 
domyślnymi – przystępnymi cenowo, 
atrakcyjnymi, dostępnymi i 
zrównoważonymi – dla wszystkich 
konsumentów w UE; wzywa Komisję, aby 
zagwarantowała opracowywanie, 
produkowanie i wprowadzanie do obrotu 
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wielokrotnego użycia, które są technicznie 
trwałe i łatwe do naprawy oraz które, po 
tym jak staną się odpadami i zostaną 
przygotowane do ponownego użycia lub 
poddane recyklingowi, nadają się do 
udostępnienia na rynku lub wprowadzenia 
do obrotu, co ułatwiłoby właściwe 
stosowanie hierarchii odpadów; wzywa 
Komisję do wspierania i rozwijania 
narzędzi gospodarczych zapewniających 
przewagę gospodarczą „zrównoważonego 
wyboru”;

produktów nadających się do 
wielokrotnego użycia, które są technicznie 
trwałe i łatwe do niedrogiej naprawy oraz 
które, po tym jak staną się odpadami i 
zostaną przygotowane do ponownego 
użycia lub poddane recyklingowi, nadają 
się do udostępnienia na rynku lub 
wprowadzenia do obrotu, co ułatwiłoby 
właściwe stosowanie hierarchii odpadów; 
wzywa Komisję do wspierania i rozwijania 
narzędzi gospodarczych zapewniających 
przewagę gospodarczą najbardziej 
zrównoważonych wyborów; uważa, że 
zrównoważony rynek nie jest możliwy, 
jeśli istnieje produkcja, która spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju, ale nie 
ma dostępu do rynku, ponieważ nie jest 
wystarczająco rentowna; podkreśla 
potrzebę promowania zrównoważonych 
opcji z finansowaniem publicznym, przy 
zapewnieniu uczciwych cen dla 
konsumentów i producentów;

Or. en

Poprawka 32
Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
jak najszybsze zapewnienie, aby „wybory 
ekologiczne” stały się wyborami 
domyślnymi – atrakcyjnymi, dostępnymi i 
zrównoważonymi – dla wszystkich 
konsumentów w UE; wzywa Komisję, aby 
zachęcała do opracowywania, 
produkowania i wprowadzania do obrotu 
produktów nadających się do 
wielokrotnego użycia, które są technicznie 
trwałe i łatwe do naprawy oraz które, po 
tym jak staną się odpadami i zostaną 
przygotowane do ponownego użycia lub 
poddane recyklingowi, nadają się do 

3. uważa, że kluczowe znaczenie ma, 
aby konsumenci otrzymywali jasną i 
przejrzystą informację nt. wpływu ich 
produktów na środowisko; wzywa 
Komisję, aby zachęcała do 
opracowywania, produkowania i 
wprowadzania do obrotu produktów 
nadających się do wielokrotnego użycia, 
które są technicznie trwałe i łatwe do 
naprawy oraz które, po tym jak staną się 
odpadami i zostaną przygotowane do 
ponownego użycia lub poddane 
recyklingowi, nadają się do udostępnienia 
na rynku lub wprowadzenia do obrotu, co 
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udostępnienia na rynku lub wprowadzenia 
do obrotu, co ułatwiłoby właściwe 
stosowanie hierarchii odpadów; wzywa 
Komisję do wspierania i rozwijania 
narzędzi gospodarczych zapewniających 
przewagę gospodarczą „zrównoważonego 
wyboru”;

ułatwiłoby właściwe stosowanie hierarchii 
odpadów;

Or. pl

Poprawka 33
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
jak najszybsze zapewnienie, aby „wybory 
ekologiczne” stały się wyborami 
domyślnymi – atrakcyjnymi, dostępnymi i 
zrównoważonymi – dla wszystkich 
konsumentów w UE; wzywa Komisję, aby 
zachęcała do opracowywania, 
produkowania i wprowadzania do obrotu 
produktów nadających się do 
wielokrotnego użycia, które są technicznie 
trwałe i łatwe do naprawy oraz które, po 
tym jak staną się odpadami i zostaną 
przygotowane do ponownego użycia lub 
poddane recyklingowi, nadają się do 
udostępnienia na rynku lub wprowadzenia 
do obrotu, co ułatwiłoby właściwe 
stosowanie hierarchii odpadów; wzywa 
Komisję do wspierania i rozwijania 
narzędzi gospodarczych zapewniających 
przewagę gospodarczą „zrównoważonego 
wyboru”;

3. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
jak najszybsze zapewnienie, aby „wybory 
ekologiczne” stały się wyborami 
domyślnymi – atrakcyjnymi, dostępnymi i 
zrównoważonymi – dla wszystkich 
konsumentów w UE; wzywa Komisję, aby 
określiła minimalne wymogi i cele 
wydajności, w tym przez ustanowienie 
minimalnych terminów dostarczenia 
części zamiennych według kategorii 
produktów oraz rozsądnych 
maksymalnych terminów dostawy, na 
potrzeby opracowywania, produkowania i 
wprowadzania do obrotu produktów 
nadających się do wielokrotnego użycia, 
które są technicznie trwałe i łatwe do 
naprawy oraz które, po tym jak staną się 
odpadami i zostaną przygotowane do 
ponownego użycia lub poddane 
recyklingowi, nadają się do udostępnienia 
na rynku lub wprowadzenia do obrotu, co 
ułatwiłoby właściwe stosowanie hierarchii 
odpadów; wzywa Komisję do wspierania i 
rozwijania narzędzi gospodarczych 
zapewniających przewagę gospodarczą 
„zrównoważonego wyboru”;

Or. en
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Poprawka 34
Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
jak najszybsze zapewnienie, aby „wybory 
ekologiczne” stały się wyborami 
domyślnymi – atrakcyjnymi, dostępnymi i 
zrównoważonymi – dla wszystkich 
konsumentów w UE; wzywa Komisję, aby 
zachęcała do opracowywania, 
produkowania i wprowadzania do obrotu 
produktów nadających się do 
wielokrotnego użycia, które są technicznie 
trwałe i łatwe do naprawy oraz które, po 
tym jak staną się odpadami i zostaną 
przygotowane do ponownego użycia lub 
poddane recyklingowi, nadają się do 
udostępnienia na rynku lub wprowadzenia 
do obrotu, co ułatwiłoby właściwe 
stosowanie hierarchii odpadów; wzywa 
Komisję do wspierania i rozwijania 
narzędzi gospodarczych zapewniających 
przewagę gospodarczą „zrównoważonego 
wyboru”;

3. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
jak najszybsze zapewnienie, aby „wybory 
ekologiczne” stały się wyborami 
domyślnymi – atrakcyjnymi i dostępnymi – 
dla wszystkich konsumentów w UE; 
wzywa Komisję, aby zachęcała do 
opracowywania, produkowania i 
wprowadzania do obrotu produktów 
nadających się do wielokrotnego użycia, 
które są technicznie trwałe i łatwe do 
naprawy oraz które, po tym jak staną się 
odpadami i zostaną przygotowane do 
ponownego użycia lub poddane 
recyklingowi, nadają się do udostępnienia 
na rynku lub wprowadzenia do obrotu, co 
ułatwiłoby właściwe stosowanie hierarchii 
odpadów; wzywa Komisję do wspierania i 
rozwijania narzędzi gospodarczych 
zapewniających przewagę gospodarczą 
„zrównoważonego wyboru”; podkreśla 
znaczenie wspierania zaangażowania w 
ten proces MŚP i przedsiębiorstw 
rodzinnych, stymulowania lokalnego 
rzemiosła i niezależnych punktów 
serwisowych;

Or. en

Poprawka 35
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kluczowe znaczenie ma 3. podkreśla potrzebę propagowania 
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jak najszybsze zapewnienie, aby „wybory 
ekologiczne” stały się wyborami 
domyślnymi – atrakcyjnymi, dostępnymi i 
zrównoważonymi – dla wszystkich 
konsumentów w UE; wzywa Komisję, aby 
zachęcała do opracowywania, 
produkowania i wprowadzania do obrotu 
produktów nadających się do 
wielokrotnego użycia, które są technicznie 
trwałe i łatwe do naprawy oraz które, po 
tym jak staną się odpadami i zostaną 
przygotowane do ponownego użycia lub 
poddane recyklingowi, nadają się do 
udostępnienia na rynku lub wprowadzenia 
do obrotu, co ułatwiłoby właściwe 
stosowanie hierarchii odpadów; wzywa 
Komisję do wspierania i rozwijania 
narzędzi gospodarczych zapewniających 
przewagę gospodarczą „zrównoważonego 
wyboru”;

„wyborów ekologicznych” – które są 
wyborami atrakcyjnymi, dostępnymi i 
zrównoważonymi – aby stawały się one 
coraz bardziej dostępne dla wszystkich 
konsumentów w UE; wzywa Komisję, aby 
zachęcała do opracowywania, 
produkowania i wprowadzania do obrotu 
produktów nadających się do 
wielokrotnego użycia, które są technicznie 
trwałe i łatwe do naprawy oraz które, po 
tym jak staną się odpadami i zostaną 
przygotowane do ponownego użycia lub 
poddane recyklingowi, nadają się do 
udostępnienia na rynku lub wprowadzenia 
do obrotu, co ułatwiłoby właściwe 
stosowanie hierarchii odpadów; podkreśla, 
że celem takich środków powinno być 
ułatwianie tworzenia bardziej 
zrównoważonych modeli biznesowych przy 
pomocy jasnego i ambitnego otoczenia 
regulacyjnego, bez nakładania 
nadmiernych obciążeń, zwłaszcza na 
MŚP;

Or. en

Poprawka 36
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
jak najszybsze zapewnienie, aby „wybory 
ekologiczne” stały się wyborami 
domyślnymi – atrakcyjnymi, dostępnymi i 
zrównoważonymi – dla wszystkich 
konsumentów w UE; wzywa Komisję, aby 
zachęcała do opracowywania, 
produkowania i wprowadzania do obrotu 
produktów nadających się do 
wielokrotnego użycia, które są technicznie 
trwałe i łatwe do naprawy oraz które, po 
tym jak staną się odpadami i zostaną 
przygotowane do ponownego użycia lub 

3. uważa, że duże znaczenie ma jak 
najszybsze zapewnienie, aby „wybory 
ekologiczne” były promowane wśród 
konsumentów UE jako atrakcyjne, 
dostępne, zrównoważone i lokalne; wzywa 
Komisję, aby zachęcała do 
opracowywania, produkowania i 
wprowadzania do obrotu produktów 
nadających się do wielokrotnego użycia, 
które są technicznie trwałe i łatwe do 
naprawy oraz które, po tym jak staną się 
odpadami i zostaną przygotowane do 
ponownego użycia lub poddane 
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poddane recyklingowi, nadają się do 
udostępnienia na rynku lub wprowadzenia 
do obrotu, co ułatwiłoby właściwe 
stosowanie hierarchii odpadów; wzywa 
Komisję do wspierania i rozwijania 
narzędzi gospodarczych zapewniających 
przewagę gospodarczą „zrównoważonego 
wyboru”;

recyklingowi, nadają się do udostępnienia 
na rynku lub wprowadzenia do obrotu, co 
ułatwiłoby właściwe stosowanie hierarchii 
odpadów; wzywa Komisję do wspierania i 
rozwijania narzędzi gospodarczych 
zapewniających przewagę gospodarczą 
„zrównoważonego wyboru”;

Or. fr

Poprawka 37
Biljana Borzan, Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że dłuższy okres 
użytkowania produktów wiąże się z 
przyjęciem środków zakazujących 
celowego skracania ich żywotności; 
wzywa Komisję do analizy informacji 
wskazujących, że produkty takie jak 
smartfony są celowo projektowane tak, 
aby miały bardzo krótki okres 
użytkowania, oraz do zaproponowania 
środków zakazujących takich praktyk;

Or. en

Poprawka 38
Edina Tóth

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami zapobieganie 
powstawaniu odpadów z tworzyw 
sztucznych, zdefiniowane w dyrektywie 
ramowej w sprawie odpadów, powinno 
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być najważniejszym priorytetem;

Or. en

Poprawka 39
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 
dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
etykietowanie dla lepszej informacji o 
produktach, używanie twierdzeń 
dotyczących ekologiczności, przedłużanie 
gwarancji prawnych i definicji, a także 
wprowadzanie środków 
przeciwdziałających planowanemu 
skracaniu żywotności produktów i 
pseudoekologicznemu marketingowi; 
wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
prawo do naprawy towarów w UE; 
podkreśla, że narzędzia te muszą opierać 
się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
żywotność oraz jakość;

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 
dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak:

wprowadzenie wymogu obowiązkowego 
etykietowania dla lepszej informacji o 
trwałości i możliwości naprawy produktu 
(oczekiwanym okresie użytkowania, 
dostępności części zamiennych itp.),
zdefiniowanie trwałości i możliwości 
naprawy jako głównych właściwości 
produktu zgodnie z dyrektywami 
2011/83/UE i 2005/29/UE,
ulepszenie metod weryfikacji twierdzeń 
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dotyczących ekologiczności przed 
wprowadzeniem produktu na rynek,
przedłużanie gwarancji prawnych 
dostosowanych do szacowanego okresu 
użytkowania kategorii produktów i 
definicji,
jak również zakazania praktyk 
polegających na celowym skracaniu 
okresu użytkowania produktu, takich jak 
uniemożliwianie naprawy już na etapie 
projektowania lub wolniejsze działanie po 
aktualizacji oprogramowania (planowane 
skracanie żywotności produktów), i 
pseudoekologiczny marketing, poprzez 
dodanie ich do załącznika I do dyrektywy 
2005/29;
wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
prawo do naprawy towarów w UE po 
przystępnej cenie za pomocą zestawu 
specjalnych środków, takich jak:
obowiązek podania w momencie zakupu 
informacji dotyczących dostępności i ceny 
części zamiennych oraz czasu na naprawę 
w momencie zakupu (dostępność i cena 
części zamiennych od daty zakupu, czas 
na naprawę,
oferowanie wszystkim podmiotom 
wykonującym naprawy, w tym 
konsumentom, niedyskryminacyjnego 
dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji,
propagowanie normalizacji w celu 
wspierania interoperacyjności części 
zamiennych,
przedkładanie naprawy nad wymianę 
dzięki ukierunkowanym środkom zachęty,
wspieranie usług naprawczych za pomocą 
zachęt finansowych;
podkreśla, że narzędzia te muszą opierać 
się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
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żywotność oraz jakość;

Or. en

Poprawka 40
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 
dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
etykietowanie dla lepszej informacji o 
produktach, używanie twierdzeń 
dotyczących ekologiczności, przedłużanie 
gwarancji prawnych i definicji, a także 
wprowadzanie środków 
przeciwdziałających planowanemu 
skracaniu żywotności produktów i 
pseudoekologicznemu marketingowi; 
wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
prawo do naprawy towarów w UE; 
podkreśla, że narzędzia te muszą opierać 
się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
żywotność oraz jakość;

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w zrównoważonej 
transformacji; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 
dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
etykietowanie dla lepszej informacji o 
produktach, używanie twierdzeń 
dotyczących ekologiczności, gwarancje 
zgodne z dyrektywą 2019/771, a także 
wprowadzanie środków 
przeciwdziałających przedwczesnemu 
skracaniu żywotności produktów i 
pseudoekologicznemu marketingowi; 
wzywa Komisję, aby promowała 
możliwości naprawy towarów w UE; 
podkreśla, że narzędzia te muszą opierać 
się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
żywotność oraz jakość; zaznacza, że takie 
nowe środki powinny być proporcjonalne, 
oparte na ocenach skutków, uwzględniać 
wkład odpowiednich zainteresowanych 
stron w całym łańcuchu wartości, 
odzwierciedlać znaczenie zachowania 
europejskiej konkurencyjności oraz 
opierać się na zasadzie Komisji „jedno 
więcej – jedno mniej”;

Or. en
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Poprawka 41
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 
dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
etykietowanie dla lepszej informacji o 
produktach, używanie twierdzeń 
dotyczących ekologiczności, przedłużanie 
gwarancji prawnych i definicji, a także 
wprowadzanie środków 
przeciwdziałających planowanemu 
skracaniu żywotności produktów i 
pseudoekologicznemu marketingowi; 
wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
prawo do naprawy towarów w UE; 
podkreśla, że narzędzia te muszą opierać 
się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
żywotność oraz jakość;

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 
dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
etykietowanie dla lepszej informacji o 
produktach, używanie twierdzeń 
dotyczących ekologiczności, przedłużanie 
gwarancji prawnych i definicji, a także 
wprowadzanie rygorystycznych środków 
przeciwdziałających planowanemu 
skracaniu żywotności produktów i 
pseudoekologicznemu marketingowi; 
wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
prawo do niezwłocznej naprawy towarów 
w UE; podkreśla, że wszystkie te narzędzia 
muszą opierać się na zapewnianiu 
konsumentom prostych i jasnych 
informacji i procesów, jak również na 
rzetelnych kryteriach środowiskowych, 
dzięki którym konsument mógłby – na 
podstawie cyklu życia danego produktu – 
dokładnie ocenić jego oddziaływanie na 
klimat i środowisko, jego żywotność oraz 
jakość; zaznacza jednak, że zachęcanie do 
zrównoważonej konsumpcji jest tylko 
jednym z aspektów i że przechodzenie do 
obiegu zamkniętego powinno rozpocząć 
się od produkcji i ekoprojektu;

Or. en

Poprawka 42
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 
dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
etykietowanie dla lepszej informacji o 
produktach, używanie twierdzeń 
dotyczących ekologiczności, przedłużanie 
gwarancji prawnych i definicji, a także 
wprowadzanie środków 
przeciwdziałających planowanemu 
skracaniu żywotności produktów i 
pseudoekologicznemu marketingowi; 
wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
prawo do naprawy towarów w UE; 
podkreśla, że narzędzia te muszą opierać 
się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
żywotność oraz jakość;

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 
dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
etykietowanie dla lepszej informacji o 
produktach, używanie twierdzeń 
dotyczących ekologiczności, przedłużanie 
gwarancji prawnych i definicji, a także 
wprowadzanie środków eliminujących 
planowane skracanie żywotności 
produktów i pseudoekologiczny 
marketing; wzywa Komisję, aby 
zagwarantowała prawo do naprawy 
towarów w UE oraz zapewniła, aby prawo 
to umożliwiało obywatelom łatwą i 
przystępną cenowo naprawę towarów; 
podkreśla, że narzędzia te muszą opierać 
się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
żywotność oraz jakość; zwraca uwagę, że 
przejście na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym nie może być uzależnione od 
konsumentów i musi mieć silny wymiar 
regulacyjny;

Or. en

Poprawka 43
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 
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dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
etykietowanie dla lepszej informacji o 
produktach, używanie twierdzeń 
dotyczących ekologiczności, przedłużanie 
gwarancji prawnych i definicji, a także 
wprowadzanie środków 
przeciwdziałających planowanemu 
skracaniu żywotności produktów i 
pseudoekologicznemu marketingowi; 
wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
prawo do naprawy towarów w UE; 
podkreśla, że narzędzia te muszą opierać 
się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
żywotność oraz jakość;

dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
obowiązkowe oznakowanie ekologiczne 
dla lepszej informacji o produktach, 
używanie twierdzeń dotyczących 
ekologiczności, przedłużanie gwarancji 
prawnych i definicji, a także rozszerzenie 
odpowiedzialności i praw producentów, 
zakazanie i uznanie za przestępstwo 
planowanego skracania żywotności 
produktów i pseudoekologicznego 
marketingu oraz obowiązkowe systemy 
kaucji za niektóre produkty, takie jak 
butelki PET; wzywa Komisję, aby 
zagwarantowała prawo do naprawy 
towarów w UE, w tym swobodny dostęp do 
informacji; podkreśla, że narzędzia te 
muszą opierać się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
żywotność oraz jakość;

Or. en

Poprawka 44
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 
dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
etykietowanie dla lepszej informacji o 
produktach, używanie twierdzeń 
dotyczących ekologiczności, przedłużanie 
gwarancji prawnych i definicji, a także 
wprowadzanie środków 
przeciwdziałających planowanemu 
skracaniu żywotności produktów i 

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania koncepcji na potrzeby debaty 
na temat narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
etykietowanie dla lepszej informacji o 
produktach, ślad ekologiczny (od miejsca 
produkcji do ostatecznego recyklingu), 
używanie twierdzeń dotyczących 
ekologiczności, przedłużanie gwarancji 
prawnych i definicji, a także wprowadzanie 
środków przeciwdziałających 
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pseudoekologicznemu marketingowi; 
wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
prawo do naprawy towarów w UE; 
podkreśla, że narzędzia te muszą opierać 
się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
żywotność oraz jakość;

planowanemu skracaniu żywotności 
produktów i pseudoekologicznemu 
marketingowi; wzywa Komisję, aby 
zagwarantowała prawo do naprawy 
towarów w UE; podkreśla, że narzędzia te 
muszą opierać się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
żywotność oraz jakość;

Or. fr

Poprawka 45
Edina Tóth

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 
dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
etykietowanie dla lepszej informacji o 
produktach, używanie twierdzeń 
dotyczących ekologiczności, przedłużanie 
gwarancji prawnych i definicji, a także 
wprowadzanie środków 
przeciwdziałających planowanemu 
skracaniu żywotności produktów i 
pseudoekologicznemu marketingowi; 
wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
prawo do naprawy towarów w UE; 
podkreśla, że narzędzia te muszą opierać 
się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
żywotność oraz jakość;

4. podkreśla, że konsumenci powinni 
w pełni uczestniczyć w transformacji 
ekologicznej; wzywa Komisję do 
opracowania wniosków ustawodawczych 
dotyczących narzędzi niezbędnych do 
realizacji tego celu, takich jak 
etykietowanie dla lepszej informacji o 
produktach, używanie twierdzeń 
dotyczących ekologiczności, a także 
wprowadzanie środków 
przeciwdziałających przedwczesnemu 
skracaniu żywotności produktów i 
pseudoekologicznemu marketingowi; 
wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
prawo do naprawy towarów w UE; 
podkreśla, że narzędzia te muszą opierać 
się na rzetelnych kryteriach 
środowiskowych, dzięki którym 
konsument mógłby – na podstawie cyklu 
życia danego produktu – dokładnie ocenić 
jego oddziaływanie na środowisko, jego 
żywotność oraz jakość;
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Or. en

Poprawka 46
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że rynek energii jest 
jednym z najmniej zrównoważonych 
rynków ze względu na zasoby, z których 
pozyskuje się energię, bardzo 
dysfunkcyjne funkcjonowanie rynku, jego 
organizację w formie oligopolu oraz 
wysokie ceny tej energii; jest zdania, że 
należy uznać prawo do przystępnej 
cenowo i dostępnej energii, która jest 
dobrem podstawowym i niezbędnym; 
uważa, że należy ustanowić wspólną 
europejską definicję ubóstwa 
energetycznego; wzywa do uznania 
konieczności eliminacji tego ubóstwa, 
które dotyka około 54 mln 
Europejczyków;

Or. en

Poprawka 47
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. dostrzega znaczenie dobrze 
funkcjonującego rynku wewnętrznego dla 
gospodarowania odpadami i podkreśla 
potrzebę dalszej poprawy warunków 
rynkowych dla przemieszczania, 
przetwarzania i recyklingu odpadów; w 
tym celu wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do umożliwienia takiej 
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poprawy, w tym poprzez wnioski 
ustawodawcze mające zapewnić większą 
harmonizację przepisów;

Or. en

Poprawka 48
Rovana Plumb, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do odpowiedniego 
zajęcia się również podwójną jakością 
produktów i do zapewnienia, aby 
obywatele wszystkich państw 
członkowskich mieli dostęp do środków 
spożywczych i innych towarów tej samej 
jakości oraz aby korzystali z równych 
praw konsumenta, takich jak prawo do 
naprawy, niezależnie od tego, w którym 
państwie członkowskim mieszkają.

Or. en

Poprawka 49
Edina Tóth

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do promowania 
porównywalnych i zharmonizowanych 
informacji o produktach, z 
uwzględnieniem dobrowolnego 
etykietowania produktów, zarówno dla 
konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw, 
na podstawie rzetelnych danych i badań 
konsumenckich oraz w pełnym 
porozumieniu ze wszystkimi 
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zainteresowanymi stronami, przy 
jednoczesnym unikaniu nadmiernego 
obciążania MŚP;

Or. en

Poprawka 50
Biljana Borzan

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do przyjęcia wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla najszerszej 
gamy produktów; podkreśla, że wymogi 
dotyczące ekoprojektu muszą być 
obowiązkowe; wzywa do stosowania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów nieenergetycznych, które mają 
istotny wpływ na środowisko, takich jak 
tekstylia i meble;

Or. en

Poprawka 51
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do wprowadzenia i 
stosowania systemów obowiązkowej 
kaucji, takich jak wprowadzone dla 
butelek, które pozwolą na utrzymanie 
jakości materiału na zbliżonym poziomie 
przy kolejnych zastosowaniach;

Or. en
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Poprawka 52
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. jest zdania, że zrównoważoność z 
punktu widzenia przedsiębiorstw i 
konsumentów nie ma wyłącznie wymiaru 
środowiskowego, ale musi również opierać 
się na pracy, uwzględniając warunki 
pracy pracowników zaangażowanych w 
cały proces, od przetwarzania, transportu i 
sprzedaży po dostarczenie do konsumenta; 
podkreśla, że zrównoważona opcja musi 
być oferowana lub opracowywana zgodnie 
z najwyższymi standardami pracy i z 
pełnym poszanowaniem praw człowieka, 
równości płci i niedyskryminacji;

Or. en

Poprawka 53
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. proponuje opracowanie jasnych 
wytycznych i norm w zakresie twierdzeń 
dotyczących ekologiczności i zielonych 
zobowiązań, które przekładają się na 
oznakowanie ekologiczne; oczekuje na 
planowany wniosek ustawodawczy w 
sprawie uzasadniania twierdzeń 
dotyczących ekologiczności; uważa, że 
dzięki zapewnieniu konsumentom 
przejrzystości i wskazówek za pomocą 
dokładnych i rzetelnych informacji i 
oznakowania ekologicznego konsumenci 
będą mieli większe zaufanie do produktów 
i rynków, co ostatecznie doprowadzi do 
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zrównoważonej konsumpcji;

Or. en

Poprawka 54
Edina Tóth, Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do ulepszenia ram 
przemieszczania posortowanych odpadów 
i recyklatów na terytorium i poza 
terytorium UE zgodnie z dyrektywą 
ramową w sprawie odpadów, w celu 
ułatwienia stworzenia realnych warunków 
gospodarczych na rynkach recyklingu w 
UE oraz zapewnienia skutecznej ochrony 
środowiska w przypadku przemieszczania 
odpadów poza UE;

Or. en

Poprawka 55
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie 
zaangażowania sektora prywatnego jako 
odpowiedzialnej zainteresowanej strony w 
procesie przechodzenia na bardziej 
zrównoważoną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym; odnotowuje, że 
zrównoważone praktyki przemysłowe o 
zamkniętym cyklu życia mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia celów 
Europejskiego Zielonego Ładu i 
porozumienia paryskiego;
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Or. en

Poprawka 56
Biljana Borzan, Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa do przeglądu dyrektywy w 
sprawie wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego w celu ulepszenia 
informacji dla konsumentów na temat 
możliwości naprawy, dostępności i 
przystępności cenowej części zamiennych i 
opcji samodzielnego montażu;

Or. en

Poprawka 57
Edina Tóth, Hildegard Bentele

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. zauważa, że prywatny sektor 
gospodarowania odpadami odgrywa 
kluczową rolę we wzmacnianiu 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
reprezentując 60 % udziału w rynku 
odpadów z gospodarstw domowych i 75 % 
udziału w rynku odpadów przemysłowych 
i odpadów z handlu; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do stymulowania 
inwestycji w sektor prywatny i inwestycji 
sektora prywatnego w celu dalszego 
zachęcania do zrównoważonego 
gospodarowania odpadami i wspierania 
popytu na recyklaty i produkty 
zawierające materiały poddane 
recyklingowi;
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Or. en

Poprawka 58
Edina Tóth

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa Komisję do propagowania 
wykorzystania zawartości materiałów z 
recyklingu w oparciu o istniejące 
inicjatywy i promowanie nowych inicjatyw 
przez przemysł i zainteresowane strony;

Or. en

Poprawka 59
Edina Tóth

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. odnotowuje zapowiedź Komisji 
dotyczącą rozszerzenia zakresu dyrektywy 
w sprawie ekoprojektu poza produkty 
związane z energią i rozważenia 
ustanowienia dalszych zasad 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że 
propozycja rozszerzenia ram ekoprojektu 
powinna opierać się na gruntownej ocenie 
skutków, nie powinna prowadzić do 
nadmiernego obciążenia 
administracyjnego dla MŚP i powinna 
zostać opracowana w pełnej współpracy z 
przemysłem;

Or. en

Poprawka 60
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Edina Tóth

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. uważa, że dyrektywa w sprawie 
ekoprojektu posiada – niewykorzystany 
dotychczas – ogromny potencjał 
zwiększenia zasobooszczędności; apeluje 
do Komisji, aby w pierwszej kolejności 
wdrożyła środki dotyczące produktów, 
które mają największy potencjał 
oszczędności energii pierwotnej i zarazem 
największy potencjał pod względem 
gospodarki o obiegu zamkniętym, i 
dokonała przeglądu tych środków; 
postuluje, aby na etapie badań 
przygotowawczych dotyczących 
rozszerzenia zakresu środków ekoprojektu 
dla innych kategorii produktów 
systematycznie dokonywać szczegółowych 
analiz potencjału gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 61
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla rolę, jaką zielone 
zamówienia publiczne odgrywają w 
przyspieszeniu przejścia na bardziej 
zrównoważony model gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także znaczenie, jakie ma 
promowanie realizacji zielonych zamówień 
publicznych podczas odbudowywania 
gospodarki UE; przypomina o 
zobowiązaniach Komisji do przedstawienia 
kolejnych wniosków ustawodawczych 
dotyczących zielonych zamówień 

5. podkreśla rolę, jaką zielone 
zamówienia publiczne odgrywają w 
przyspieszeniu przejścia na bardziej 
zrównoważony model gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także znaczenie, jakie ma 
promowanie realizacji zielonych zamówień 
publicznych podczas odbudowywania 
gospodarki UE; przypomina o 
zobowiązaniach Komisji do przedstawienia 
kolejnych wniosków ustawodawczych 
dotyczących zielonych zamówień 
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publicznych. publicznych, tak aby we wszystkich 
zamówieniach publicznych opcja 
ekologiczna była wyborem domyślnym, 
zgodnym z zasadą „przestrzegaj lub 
wyjaśnij”, tak aby można było ją wyłączyć 
jedynie na podstawie zadowalającego 
uzasadnienia.

Or. en

Poprawka 62
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla rolę, jaką zielone 
zamówienia publiczne odgrywają w 
przyspieszeniu przejścia na bardziej 
zrównoważony model gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także znaczenie, jakie ma 
promowanie realizacji zielonych zamówień 
publicznych podczas odbudowywania 
gospodarki UE; przypomina o 
zobowiązaniach Komisji do przedstawienia 
kolejnych wniosków ustawodawczych 
dotyczących zielonych zamówień 
publicznych.

5. podkreśla rolę, jaką zielone 
zamówienia publiczne odgrywają w 
przyspieszeniu przejścia na bardziej 
zrównoważony model gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także znaczenie, jakie ma 
promowanie realizacji zielonych zamówień 
publicznych podczas odbudowywania 
gospodarki UE; przypomina o 
zobowiązaniach Komisji do przedstawienia 
kolejnych wniosków ustawodawczych 
dotyczących zielonych zamówień 
publicznych i wzywa Komisję do 
przedstawienia ambitnego wniosku, który 
znacznie zwiększyłby wykorzystanie 
zielonych zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 63
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka
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5. podkreśla rolę, jaką zielone 
zamówienia publiczne odgrywają w 
przyspieszeniu przejścia na bardziej 
zrównoważony model gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także znaczenie, jakie ma 
promowanie realizacji zielonych 
zamówień publicznych podczas 
odbudowywania gospodarki UE; 
przypomina o zobowiązaniach Komisji do 
przedstawienia kolejnych wniosków 
ustawodawczych dotyczących zielonych 
zamówień publicznych.

5. z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość uwzględniania aspektów 
środowiskowych w praktykach 
dotyczących zamówień publicznych w celu 
przyspieszenia przejścia na bardziej 
zrównoważony model gospodarki o obiegu 
zamkniętym; dostrzega rolę zamówień 
publicznych w odbudowywaniu gospodarki 
UE; przypomina o zobowiązaniach 
Komisji do przedstawienia kolejnych 
wniosków ustawodawczych dotyczących 
zielonych zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 64
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla rolę, jaką zielone 
zamówienia publiczne odgrywają w 
przyspieszeniu przejścia na bardziej 
zrównoważony model gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także znaczenie, jakie ma 
promowanie realizacji zielonych zamówień 
publicznych podczas odbudowywania 
gospodarki UE; przypomina o 
zobowiązaniach Komisji do przedstawienia 
kolejnych wniosków ustawodawczych 
dotyczących zielonych zamówień 
publicznych.

5. podkreśla rolę, jaką zielone 
zamówienia publiczne odgrywają w 
przyspieszeniu przejścia na bardziej 
zrównoważony model gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także znaczenie, jakie ma 
promowanie realizacji zielonych zamówień 
publicznych podczas odbudowywania 
gospodarki UE; przypomina o 
zobowiązaniach Komisji do przedstawienia 
kolejnych wniosków ustawodawczych 
dotyczących zielonych zamówień 
publicznych, dostosowanych do celów 
Europejskiego Zielonego Ładu.

Or. en

Poprawka 65
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla rolę, jaką zielone 
zamówienia publiczne odgrywają w 
przyspieszeniu przejścia na bardziej 
zrównoważony model gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także znaczenie, jakie ma 
promowanie realizacji zielonych zamówień 
publicznych podczas odbudowywania 
gospodarki UE; przypomina o 
zobowiązaniach Komisji do przedstawienia 
kolejnych wniosków ustawodawczych 
dotyczących zielonych zamówień 
publicznych.

5. podkreśla rolę, jaką zielone 
zamówienia publiczne odgrywają w 
usprawnieniu przejścia na bardziej 
zrównoważony, lokalny model gospodarki 
o obiegu zamkniętym, a także znaczenie, 
jakie ma promowanie realizacji zielonych 
zamówień publicznych podczas 
odbudowywania gospodarki UE; 
przypomina o zobowiązaniach Komisji do 
przedstawienia kolejnych wniosków 
ustawodawczych dotyczących zielonych 
zamówień publicznych.

Or. fr

Poprawka 66
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla rolę, jaką zielone 
zamówienia publiczne odgrywają w 
przyspieszeniu przejścia na bardziej 
zrównoważony model gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także znaczenie, jakie ma 
promowanie realizacji zielonych 
zamówień publicznych podczas 
odbudowywania gospodarki UE; 
przypomina o zobowiązaniach Komisji do 
przedstawienia kolejnych wniosków 
ustawodawczych dotyczących zielonych 
zamówień publicznych.

5. podkreśla rolę, jaką zielone 
zamówienia publiczne odgrywają w 
przyspieszeniu przejścia na zrównoważony 
model gospodarki o obiegu zamkniętym, a 
także znaczenie, jakie ma wprowadzenie 
zielonych zamówień publicznych podczas 
odbudowywania gospodarki UE; 
przypomina o zobowiązaniach Komisji do 
przedstawienia kolejnych wniosków 
ustawodawczych dotyczących zielonych 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 67
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
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Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że należy 
zdywersyfikować światowe łańcuchy 
wartości poprzez wprowadzenie nowych 
zasad e-handlu, zawarcie umowy w 
sprawie towarów środowiskowych, która 
może stymulować wykorzystanie towarów 
związanych z przemysłem ekologicznym, 
oraz reformę na szczeblu 
międzynarodowym praw własności 
intelektualnej mającą na celu poprawę 
konkurencyjności oraz skuteczniejszą 
ochronę i wynagradzanie pracy twórczej i 
innowacji, w celu osiągnięcia głębokiego 
zrównoważonego jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 68
Rovana Plumb, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że wszyscy konsumenci 
powinni mieć prawo do bezpiecznych 
produktów, które nie szkodzą środowisku 
ani zdrowiu ludzkiemu; apeluje o szybkie i 
skuteczne wycofanie i zakazanie 
substancji niebezpiecznych stosowanych 
na jednolitym rynku; podkreśla, że jest to 
szczególnie ważne w przypadku substancji 
o właściwościach zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego; 
zaznacza, że rozwój zrównoważonego 
jednolitego rynku musi opierać się na 
tworzeniu nietoksycznej gospodarki o 
obiegu zamkniętym i środowiska, w 
którym substancje niebezpieczne nie są 
wykorzystywane ani poddawane 
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recyklingowi;

Or. en

Poprawka 69
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. uważa, że należy podnieść 
świadomość społeczną na temat praw 
konsumentów i znaczenia zrównoważonej 
konsumpcji towarów i usług; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o 
ułatwianie tego procesu za pomocą 
platformy wymiany najlepszych praktyk, 
która obejmie obywateli oraz 
przedstawicieli sektora publicznego i 
prywatnego, władz lokalnych, środowiska 
akademickiego, organizacji 
pozarządowych, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz organizacji 
konsumenckich, zapewniając wszystkim 
obywatelom dostęp do łatwo zrozumiałych 
i wyczerpujących informacji.

Or. en


