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Poprawka 1
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Motyw -A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

- Aa. mając na uwadze, że zasady 
gospodarki o obiegu zamkniętym powinny 
być głównym elementem każdej 
europejskiej i krajowej polityki 
przemysłowej, a także krajowych planów 
odbudowy i zwiększania odporności 
państw członkowskich w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności;

Or. en

Poprawka 2
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Motyw -A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

- Ab. mając na uwadze, że prawie jedna 
czwarta MŚP w Europie już wspomaga 
przejście na bardziej zrównoważone 
modele biznesowe, ale z drugiej strony 
jedna trzecia z nich zgłasza, że próbując 
uczynić swoją działalność bardziej 
zasobooszczędną, napotyka 
skomplikowane procedury 
administracyjne i prawne;

Or. en

Poprawka 3
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz
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Projekt opinii
Motyw -A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

- Ac. mając na uwadze, że w komunikacie 
Komisji uznano pionierską rolę 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej w 
tworzeniu miejsc pracy związanych z 
gospodarką o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 4
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Motyw -A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

- Ad. mając na uwadze, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym okazała się kluczowa 
podczas pandemii COVID-19, w 
szczególności w sektorach takich jak 
opakowania żywności i produktów 
farmaceutycznych, zbiórka i 
przetwarzanie odpadów;

Or. en

Poprawka 5
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. zauważa, że przyjęcie zasad 
gospodarki o obiegu zamkniętym w całej 
UE może zwiększyć PKB UE o dodatkowe 
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0,5 % do 2030 r., przyczyniając się do 
utworzenia około 700 000 nowych miejsc 
pracy1a; podkreśla, że korzyści związane 
z gospodarką o obiegu zamkniętym – takie 
jak zwiększona wydajność, niższe koszty 
materiałów, większa rentowność dzięki 
modelom obiegu zamkniętego oraz 
zwiększona odporność na niedobór 
zasobów i wahania cen – mogą znacząco 
zwiększyć konkurencyjność MŚP;
_________________
1a Nowy plan działania UE dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
COM(2020)0098 final.

Or. en

Poprawka 6
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. zauważa, że stworzenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym ma kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia naszych celów 
klimatycznych, ponieważ skupienie się na 
zmniejszeniu popytu oraz na efektywności 
energetycznej wymaga najmniejszego 
wzrostu wytwarzania energii elektrycznej 
i najmniej inwestycji w sektorach dostaw 
energii, jak określono w komunikacie 
Komisji (COM(2018)0773) „Czysta 
planeta dla wszystkich”;

Or. en

Poprawka 7
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące przeglądu dyrektywy 
2009/125/WE; podkreśla, że rozszerzenie 
jej zakresu nie powinno prowadzić do 
umniejszania sukcesów osiągniętych w 
dziedzinie efektywności energetycznej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 8
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące przeglądu dyrektywy 
2009/125/WE; podkreśla, że rozszerzenie 
jej zakresu nie powinno prowadzić do 
umniejszania sukcesów osiągniętych w 
dziedzinie efektywności energetycznej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 9
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące przeglądu dyrektywy 
2009/125/WE; podkreśla, że rozszerzenie 
jej zakresu nie powinno prowadzić do 
umniejszania sukcesów osiągniętych w 

1. podkreśla, że prawie połowa 
oszczędności w zakresie efektywności 
energetycznej, które zostaną osiągnięte do 
2020 r., jest wynikiem stosowania 
dyrektywy w sprawie ekoprojektu 
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dziedzinie efektywności energetycznej; 2009/125/WE; podkreśla, że szereg 
produktów – które są bardzo istotne 
z punktu widzenia zużycia energii (np. 
stacje i podsystemy sieci ruchomej lub 
sprzęt sieciowy) – nie zostało jeszcze 
objętych przepisami dotyczącymi 
ekoprojektu; zauważa ponadto, że szereg 
innych produktów objętych przepisami 
dotyczącymi ekoprojektu jest 
przestarzałych i należy zaktualizować 
związane z nimi przepisy (np. przepisy 
dotyczące dekoderów, grzejników lub 
zużycia energii w trybie czuwania); z 
zadowoleniem przyjmuje plany Komisji 
dotyczące przeglądu dyrektywy 
2009/125/WE; podkreśla, że rozszerzenie 
jej zakresu powinno być połączone ze 
środkami mającymi na celu osiągnięcie 
dalszych korzyści w zakresie efektywności 
energetycznej dzięki produktom i usługom 
związanym z energią; nalega, aby 
rozszerzenie zakresu tej dyrektywy 
obejmowało nie tylko produkty, ale także 
struktury, takie jak centra danych lub 
usługi, na przykład usługi, gry lub 
transmisje strumieniowe w chmurze;

Or. en

Poprawka 10
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące przeglądu dyrektywy 
2009/125/WE; podkreśla, że rozszerzenie 
jej zakresu nie powinno prowadzić do 
umniejszania sukcesów osiągniętych w 
dziedzinie efektywności energetycznej;

1. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące przeglądu dyrektywy 
2009/125/WE; podkreśla ważną rolę, jaką 
może ona odegrać w ekologicznej 
odbudowie i może stanowić kluczowy 
element wszelkich planów odbudowy po 
pandemii COVID-19; podkreśla, że 
rozszerzenie jej zakresu nie powinno 
prowadzić do umniejszania sukcesów 
osiągniętych w dziedzinie efektywności 



PE658.981v02-00 8/105 AM\1216821PL.docx

PL

energetycznej oraz efektywnego 
wykorzystywania materiałów, aby 
zmniejszyć zależność od przywozu, a tym 
samym poprawić odporność gospodarki 
europejskiej na globalne kryzysy;

Or. en

Poprawka 11
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące przeglądu dyrektywy 
2009/125/WE; podkreśla, że rozszerzenie 
jej zakresu nie powinno prowadzić do 
umniejszania sukcesów osiągniętych w 
dziedzinie efektywności energetycznej;

1. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące przeglądu dyrektywy 
2009/125/WE; uważa, że szersza polityka 
w zakresie ekoprojektu może być jednym 
z głównych elementów europejskich 
działań w dziedzinie gospodarki o obiegu 
zamkniętym; podkreśla jednak, że 
rozszerzenie jej zakresu nie powinno 
prowadzić do umniejszania sukcesów 
osiągniętych w dziedzinie efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 12
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące przeglądu dyrektywy 
2009/125/WE; podkreśla, że rozszerzenie 
jej zakresu nie powinno prowadzić do 
umniejszania sukcesów osiągniętych w 
dziedzinie efektywności energetycznej;

1. z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji dotyczące przeglądu dyrektywy 
2009/125/WE; podkreśla, że rozszerzenie 
jej zakresu powinno prowadzić do objęcia 
większej liczby produktów i struktur 
ostatecznym celem ograniczenia zużycia 
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energii oraz zwiększenia korzyści 
wynikających z efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 13
Pernille Weiss

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia solidnego 
podejścia opartego na cyklu życia zgodnie 
z zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym, aby zmaksymalizować 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
odzyskiwanie materiałów budowlanych 
w sektorze budowlanym UE, oraz 
podkreśla, że podejście to należy również 
stosować w przyszłych inicjatywach 
dotyczących zamówień;

Or. en

Poprawka 14
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. popiera środki polityczne mające 
na celu uczynienie zrównoważonych 
produktów normą, w tym rozszerzenie 
i dostosowanie zakresu ekoprojektu 
poprzez prawodawstwo skutkujące tym, że 
produkty będą bardziej trwałe, 
nietoksyczne, nadające się do naprawy, 
wielokrotnego użytku i recyklingu, przy 
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jednoczesnym zagwarantowaniu 
określenia silnego programu prac na 
rzecz ekoprojektu i etykiet energetycznych 
na lata 2020–2024 skoncentrowanego na 
produktach energetycznych, który ma 
zostać przedstawiony jeszcze w 2020 r., 
oraz przyjęcie środków dla każdej 
konkretnej grupy produktów, gdy tylko 
będą one gotowe, w tym dla smartfonów 
i innego sprzętu IT; zwraca się do Komisji 
o wdrożenie elektronicznego paszportu 
produktu określającego materiały i skład 
chemiczny, wydajność obiegu 
zamkniętego oraz ślad węglowy 
i środowiskowy produktów i materiałów, 
w tym surowców wtórnych, 
wprowadzanych na rynek UE; podkreśla 
potrzebę promowania konsumpcji 
i produkcji na szczeblu lokalnym 
w oparciu o zasady odmowy, 
ograniczenia, ponownego wykorzystania, 
recyklingu i naprawy w celu 
wyeliminowania strategii biznesowych 
polegających na celowym postarzaniu 
produktów, które są zaprojektowane tak, 
aby ich trwałość była krótsza i konieczna 
była ich wymiana, oraz podkreśla potrzebę 
wyznaczenia wiążącego głównego celu 
dotyczącego śladu materiałowego, aby 
dostosować zużycie zasobów na poziomie 
UE do zdolności naszej planety, a także 
wprowadzenia obowiązku dokonywania 
zrównoważonych i etycznych zakupów 
przez organy publiczne i organizacje 
prywatne;

Or. en

Poprawka 15
Pernille Weiss

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka



AM\1216821PL.docx 11/105 PE658.981v02-00

PL

1a. przypomina Komisji, że budynki 
w UE odpowiadają za 40 % naszego 
zużycia energii i 36 % emisji gazów 
cieplarnianych, które pochodzą głównie 
z prac budowlanych, użytkowania, 
renowacji i rozbiórki budynków; 
podkreśla, że maksymalizacja 
efektywności energetycznej budynków 
w UE odgrywa kluczową rolę przy 
podejmowaniu przyszłych działań; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
„falę renowacji” ogłoszoną przez Komisję 
i podkreśla, że renowacja budynków, wraz 
ze zdecydowanym podejściem opartym na 
cyklu życia zgodnie z zasadami gospodarki 
o obiegu zamkniętym, jest również okazją 
do przeprowadzenia kontroli 
bezpieczeństwa i zapewnienia 
zrównoważonego charakteru budynków 
wraz z wydajnym wykorzystaniem 
zasobów, komfortem cieplnym i lepszą 
jakością powietrza;

Or. en

Poprawka 16
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że w obliczu zmiany 
klimatu, utraty różnorodności 
biologicznej, rozpowszechnienia 
zanieczyszczeń i rosnącego niedoboru 
niektórych zasobów naturalnych tak 
zwane strategie ekologicznego wzrostu 
gospodarczego są niewystarczające; 
przypomina, że od 1972 r. i od 
opublikowania raportu Meadowsów stało 
się oczywiste, że dążenie do wykładniczego 
wzrostu gospodarczego, nawet 
w kontekście gospodarki, która ma działać 
w obiegu zamkniętym, może prowadzić 
jedynie do przekroczenia biofizycznych 
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ograniczeń Ziemi, co mogłoby 
doprowadzić do załamania się obecnego 
trybu produkcji, konsumpcji i wymiany;

Or. en

Poprawka 17
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że całkowita ilość 
odpadów wytwarzanych w Europie przez 
wszystkie rodzaje działalności 
gospodarczej i gospodarstwa domowe 
wyniosła 2678 mln ton, przy czym 
największą kategorię stanowią odpady 
mineralne, na przykład z sektora 
budowlanego i rozbiórkowego (34,8 %1a); 
zwraca uwagę, że na poziomie makro 
tylko około 10 % materiałów używanych 
w gospodarce europejskiej jest 
odzyskiwanych i ponownie 
wykorzystywanych, a w latach 2010–
2016 ilość odpadów wzrosła o 3 %1b;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Waste_statistic
s/pl
1b Europejska Agencja Środowiska (2019), 
„Paving the way for a circular economy: 
insights on status and potentials” 
[Torowanie drogi dla gospodarki o obiegu 
zamkniętym: spostrzeżenia na temat 
statusu i potencjału], Raport EEA 
11/2019.

Or. en

Poprawka 18
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Pernille Weiss

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję, aby jako środek 
wspierający „falę renowacji” Komisji 
opracowała „kalkulator klimatyczny UE”, 
który zapewni dokładne i zrozumiałe 
etykietowanie materiałów, produktów 
i usług przemysłowych; podkreśla, że taki 
instrument powinien zapewnić równe 
warunki działania kluczowym podmiotom, 
które są częścią takiego „holistycznego 
podejścia”, i podkreśla, że wpłynąłby 
pozytywnie na zachowania obywateli UE, 
przemysłu i MŚP; podkreśla, że koncepcja 
ta musi bazować na zasadach gospodarki 
o obiegu zamkniętym i opartej na cyklu 
życia, aby stymulować popyt na przyjazne 
dla klimatu towary wyprodukowane 
w Europie, wzmacniając konkurencyjność 
UE; sugeruje, by podczas szacowania 
emisji gazów cieplarnianych Komisja 
stosowała znane już metody naukowe, np. 
czerpiąc inspirację z wprowadzonego 
przez nią „śladu środowiskowego 
produktu”;

Or. en

Poprawka 19
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że aby produkować 
i zużywać z poszanowaniem ograniczeń 
naszej planety, należy zmniejszyć 
produkcję, konsumpcję, a tym samym 
ilość odpadów; uważa w związku z tym, że 
konieczne jest radykalne i szybkie 
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osiągnięcie dwutorowości naszego 
sposobu produkcji, konsumpcji 
i wymiany; uważa, że podstawą tej 
dwutorowości może być stworzenie 
prawdziwej gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 20
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że w tym samym okresie 
wzrósł udział odpadów poddanych 
recyklingowi (50–54 %), podobnie jak 
odpadów spalanych z odzyskiem energii 
(12–18 %), a składowanie spadło z 29 % 
do 24 %1a;
_________________
1b Europejska Agencja Środowiska (2019), 
„Paving the way for a circular economy: 
insights on status and potentials” 
[Torowanie drogi dla gospodarki o obiegu 
zamkniętym: spostrzeżenia na temat 
statusu i potencjału], Raport EEA 
11/2019.

Or. en

Poprawka 21
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. uważa w związku z tym, że nowa 
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europejska gospodarka o obiegu 
zamkniętym musi służyć budowie systemu 
gospodarczego zgodnego z dziewięcioma 
globalnymi ograniczeniami planety 
określonymi przez Johana Rockströma et 
al. oraz radykalnej redukcji śladu 
ekologicznego Unii w celu 
zagwarantowania, by ostateczna 
konsumpcja i wynikająca z niej produkcja 
odpadów w Unii, a w szczególności 
przemysłu europejskiego, nie przekraczały 
biologicznych zdolności ekosystemów do 
dostarczania materiałów biologicznych 
i asymilacji wytwarzanych odpadów, przy 
wykorzystywaniu istniejących metod 
zarządzania i technologii wydobycia;

Or. en

Poprawka 22
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że ogólny wpływ 
zwiększonej działalności w ramach 
gospodarki o obiegu zamkniętym na PKB 
UE jest dodatni i może wzrosnąć o 0,3–
0,5 %, w połączeniu z utworzeniem 650 
000–700 000 miejsc pracy do 2030 r.1a;
_________________
1a Komisja Europejska (2019 r.), „Impacts 
of circular economy policies on the labour 
market” [Wpływ polityki w zakresie 
gospodarki o obiegu zamkniętym na rynek 
pracy].

Or. en

Poprawka 23
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Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. z zadowoleniem przyjmuje nowy 
plan działania Komisji dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym, który 
jako integralna część Europejskiego 
Zielonego Ładu ma na celu wspieranie 
znacznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r., przyczynia się 
do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
w 2050 r. i oddzielenia wzrostu 
gospodarczego od wykorzystywania 
zasobów; podkreśla, że zamiar przeglądu 
dyrektywy 2009/125/WE i poszerzenia jej 
zakresu nie powinien prowadzić do 
osłabienia wyników osiągniętych 
w dziedzinie efektywności energetycznej, 
i zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia celów 
dotyczących ponownego wykorzystywania;

Or. en

Poprawka 24
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla, że głównym 
mankamentem planu działania Komisji 
dotyczącego gospodarki o obiegu 
zamkniętym jest nieuwzględnienie 
koncepcji ograniczenia i racjonalności; 
podkreśla, że, wykraczając poza 
ekoprojekt, prawdziwa gospodarka 
o obiegu zamkniętym stwarza pytanie, co 
jest uzasadnioną potrzebą;
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Or. en

Poprawka 25
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. zauważa, że Europejski Zielony 
Ład jako nowa strategia wzrostu UE 
wymaga inwestycji w celu pełnego 
wsparcia ekologicznej gospodarki 
o obiegu zamkniętym; podkreśla 
zasadniczą rolę zrównoważonej, aktywnej 
gospodarki leśnej w realizacji celu 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r. oraz w unijnej biogospodarce 
o obiegu zamkniętym; podkreśla 
w związku z tym synergie między planem 
działania dotyczącym gospodarki o obiegu 
zamkniętym a planem działania 
w zakresie biogospodarki; wzywa Komisję 
do promowania projektów w dziedzinie 
surowców biologicznych o obiegu 
zamkniętym w celu wzmocnienia 
gospodarek regionalnych;

Or. en

Poprawka 26
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. uważa, że osiągnięcie prawdziwej 
gospodarki o obiegu zamkniętym oznacza 
przejście od produkcji i sprzedaży nowych 
przedmiotów do świadczenia usług 
wysokiej jakości, a tym samym do 
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funkcjonalności gospodarki, która 
umożliwia ukształtowanie społeczeństwa 
opartego na zaspokajaniu uzasadnionych 
potrzeb;

Or. en

Poprawka 27
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. uważa, że definicja uzasadnionych 
zbiorowych i indywidualnych potrzeb nie 
może być określona przez arbitralne 
mechanizmy rynkowe, ale powinna być 
wynikiem zbiorowych, demokratycznych 
rozważań; podkreśla, że rolą państw 
członkowskich powinno być wytyczenie 
dwutorowej ścieżki, która łączy 
zaspokajanie potrzeb z poszanowaniem 
ograniczeń planety; stwierdza, że 
zaspokojenie potrzeb kolejnych pokoleń 
z poszanowaniem ograniczeń planety 
wymaga planowania gospodarowania 
zasobami rozłożonego w czasie; uważa w 
związku z tym, że demokratyczne, 
ekologiczne i społeczne planowanie jest 
podstawowym rezultatem prawdziwej 
gospodarki przemysłowej o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 28
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1f. wskazuje, że podejście oparte na 
gospodarce o obiegu zamkniętym, które 
pozwoliłoby wyeliminować odpady 
i utrzymać aktywa, produkty i komponenty 
w użyciu, a jednocześnie wydajnie i 
efektywnie wykorzystywać zasoby, 
mogłoby zmniejszyć o 40 % globalne 
emisje CO2 z kluczowych materiałów 
przemysłowych, takich jak tworzywa 
sztuczne, stal i cement;

Or. en

Poprawka 29
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1g. uważa, że prawdziwa gospodarka 
o obiegu zamkniętym oznacza przejście od 
rozumowania w kategoriach wartości 
wymiennej do rozumowania 
w kategoriach wartości użytkowej; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do upowszechnienia 
podawania obok ceny sprzedaży ceny 
użytkowej określającej wartość rynkową 
związaną z korzystaniem z usług 
zapewnianych przez towar, a nie 
z własnością tego towaru;

Or. en

Poprawka 30
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 1 g (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1g. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 
sposób jej strategia dotycząca gospodarki 
o obiegu zamkniętym, towarzysząca nowej 
strategii przemysłowej dla Europy, 
mogłaby przyczynić się do (1) 
zapobiegania wytwarzaniu odpadów i ich 
eliminacji w łańcuchach wartości 
i podczas projektowaniu produktów oraz 
(2) utrzymywania produktów i materiałów 
w użyciu przez zwiększenie ich 
wykorzystania i możliwości recyklingu, 
a także wydłużenie ich trwałości;

Or. en

Poprawka 31
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1h. podkreśla, że plan działania 
Komisji dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym łączy zapobieganie 
powstawaniu odpadów z recyklingiem; 
zwraca uwagę, że prawdziwa gospodarka 
o obiegu zamkniętym opiera się na 
hierarchii postępowania z odpadami, 
w której zapobieganie powstawaniu 
odpadów jest odróżniane od recyklingu 
i traktowane wobec niego priorytetowo; 
podkreśla, że działalność w ramach 
gospodarki o obiegu zamkniętym jest 
często sprzeczna z zapobieganiem 
powstawaniu odpadów, ponieważ 
unikanie odpadów nie przynosi zysków; 
uważa w związku z tym, że 
urzeczywistnienie prawdziwej gospodarki 
o obiegu zamkniętym, zdolnej do 
zmniejszenia naszego śladu 
ekologicznego, jest niemożliwe do 
pogodzenia z ciągłym istnieniem 
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gospodarki kapitalistycznej, której 
jedynym celem jest rentowność;

Or. en

Poprawka 32
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 1 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1h. zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia celów 
ograniczenia ilości odpadów w przypadku 
strumieni odpadów przemysłowych 
i handlowych oraz możliwości 
ograniczenia ilości odpadów 
przemysłowych i handlowych trafiających 
na składowiska, w szczególności poprzez 
zamknięty obieg materiałów;

Or. en

Poprawka 33
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1i. w związku z tym podkreśla 
potrzebę przeformułowania pojęcia 
rentowności, aby przedsiębiorstwa mogły 
zmniejszyć swój ślad ekologiczny i w ten 
sposób przyczynić się do budowy 
prawdziwej gospodarki o obiegu 
zamkniętym; uważa, że zyski 
przedsiębiorstw powinny odzwierciedlać 
zyski faktycznie dostępne po odnowieniu 
całego kapitału finansowego, naturalnego 
i ludzkiego zdegradowanego w wyniku 



PE658.981v02-00 22/105 AM\1216821PL.docx

PL

działalności przedsiębiorstw; podkreśla, że 
żaden kapitał nie może być uważany za 
substytut innego kapitału, biorąc pod 
uwagę niedobór zasobów 
i nieodwracalność zniszczenia niektórych 
ich składników; apeluje o ogólne 
rozszerzenie tradycyjnych standardów 
rachunkowości finansowej na kapitał 
naturalny i ludzki w celu uwzględnienia 
w sprawozdaniach finansowych 
przedsiębiorstw jego rocznego 
pogorszenia;

Or. en

Poprawka 34
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 1 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1i. podkreśla ogólną potrzebę 
przejścia na bardziej zrównoważoną 
gospodarkę o obiegu zamkniętym 
w zakresie zaopatrzenia i produkcji 
wyrobów i materiałów budowlanych oraz 
ich wykorzystania w obiektach 
budowlanych; wzywa Komisję do 
zbadania opcji uwzględnienia kryteriów 
wydajności i możliwości ponownego 
wykorzystania podczas przeglądu 
rozporządzenia (UE) nr 305/2011;

Or. en

Poprawka 35
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 j (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1j. podkreśla ogromny potencjał 
komplementarności pomiędzy prawdziwie 
ambitną europejską strategią 
przemysłową, w szczególności w zakresie 
utrzymania i wzmocnienia silnej 
tradycyjnej bazy przemysłowej, 
a stworzeniem prawdziwej gospodarki 
o obiegu zamkniętym; podkreśla, że 
znaczną redukcję emisji gazów 
cieplarnianych w sektorze przemysłowym 
można osiągnąć przez zwiększenie 
efektywnego wykorzystywania materiałów, 
rozwój recyklingu i wykorzystywanie 
produktów pochodzących z recyklingu 
oraz produkcję trwałych dóbr o wysokiej 
wartości dodanej;

Or. en

Poprawka 36
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1k. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby przez planowanie 
demokratyczne, ekologiczne i społeczne 
oraz w kontekście nowej gospodarki 
o obiegu zamkniętym promowały 
ustanowienie systemu ekologii 
przemysłowo-terytorialnej na szczeblu 
UE, tj. przyjęły globalną wizję wszystkich 
komponentów systemów przemysłowych, 
z uwzględnieniem związków tych 
komponentów z biosferą; uważa, że taki 
system ekologii przemysłowo-terytorialnej 
powinien opierać się na czterech 
zasadach: systematycznym odzysku 
odpadów, minimalizacji strat 
spowodowanych marnotrawstwem i 
odrzutami, dematerializacji produktów i 
dekarbonizacji energii; wzywa Komisję 
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i państwa członkowskie do zachęcania do 
rozwoju proekologicznych parków 
przemysłowych na całym terytorium Unii;

Or. en

Poprawka 37
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1l. ubolewa, że w planie działania 
Komisji dotyczącym gospodarki o obiegu 
zamkniętym zbyt mało uwagi poświęca się 
aspektowi terytorialnemu gospodarki 
o obiegu zamkniętym; zwraca uwagę, że 
różne sektory gospodarki o obiegu 
zamkniętym są zlokalizowane na 
terytoriach o szczególnych cechach pod 
względem zasobów materialnych 
i energetycznych bądź też zatrudnienia; 
uważa, że trwałe powiązanie z terytoriami 
musi być zasadniczym elementem nowej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, aby 
wspierać rozwój działalności produkcyjnej 
przy jednoczesnym ograniczaniu jej śladu 
ekologicznego; w związku z tym podkreśla 
znaczenie planowania przestrzennego 
i polityki rozwoju infrastruktury; 
podkreśla, że trwałe powiązanie sektorów 
przemysłu o obiegu zamkniętym z 
terytoriami wymaga ustanowienia 
wysokiej jakości usług publicznych w całej 
Unii w dziedzinie edukacji, badań, 
zdrowia i transportu;

Or. en

Poprawka 38
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
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Ustęp 1 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1m. przypomina, że procesy gospodarki 
o obiegu zamkniętym znajdują się obecnie 
na marginesie naszego sposobu 
produkcji; podkreśla, że prawdziwa 
gospodarka o obiegu zamkniętym, aby 
była wydajna, zapewniała przystępne 
cenowo i wysokiej jakości surowce wtórne 
oraz tworzyła w Unii bezpieczne miejsca 
pracy o wysokiej jakości, musi opierać się 
na procesach uprzemysłowionych;

Or. en

Poprawka 39
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1n. wzywa do wprowadzenia 
i określenia norm dla procesów 
uprzemysłowionych w uprzemysłowionej 
gospodarce o obiegu zamkniętym; uważa, 
że korzystanie z tych norm powinno być 
dostępne na sprawiedliwych, rozsądnych 
i niedyskryminujących warunkach 
(FRAND), tak aby wartość wynikająca 
z tych norm mogła zostać rozdzielona 
między wszystkie sektory przemysłu;

Or. en

Poprawka 40
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustep 1 o (new)
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Projekt opinii Poprawka

1o. domaga się wprowadzenia 
wiążących zasad ekoprojektu w celu 
zwiększenia możliwości naprawy, 
konserwacji, rozbudowy i zdolności do 
recyklingu, w tym przepisów dotyczących 
projektowania produktu i organizacji 
przemysłu; podkreśla, że wszystkie zużyte 
części i moduły powinny być 
identyfikowalne, możliwe do oddzielenia 
i łatwe do wymiany po przystępnej cenie; 
podkreśla, że możliwość naprawy 
produktu w żadnym wypadku nie powinna 
przekraczać 10 % do 15 % pierwotnej 
ceny, tak aby zachęcać do naprawy 
zamiast zakupu nowego produktu;

Or. en

Poprawka 41
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 p (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1p. wzywa Komisję do wprowadzenia 
rozporządzenia określającego dla każdej 
kategorii produktów przemysłowych 
sprzedawanych w Unii minimalny okres 
wsparcia produktu; uważa, że w tym 
obowiązkowym okresie wsparcia produktu 
producent powinien bezpośrednio lub na 
swoją odpowiedzialność utrzymywać:
a) wystarczającą liczbę części zamiennych, 
obejmującą co najmniej tyle lat 
użytkowania, ile wynosi obowiązkowy 
okres wsparcia produktu, lub 
alternatywnie specyfikacje i instrukcje 
wytwarzania nowych, w tym specyfikację 
testu zapewnienia jakości;
b) paszport produktu zawierający 
wszystkie informacje niezbędne do 
testowania, konserwacji, naprawy, 
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rozbudowy, demontażu i recyklingu 
w bezpieczny sposób produktu i jego 
części składowych lub modułów, w tym 
modułów oprogramowania;
uważa, że po zakończeniu tego 
obowiązkowego okresu wsparcia produktu 
informacje dotyczące części zamiennych 
i paszportu produktu powinny być 
bezpłatnie udostępniane wszystkim 
w standardowym formacie;

Or. en

Poprawka 42
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 q (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1q. jest zaniepokojony faktem, że 
obecnie ceny towarów wykonanych 
z surowców pierwotnych są w niektórych 
przypadkach równoważne cenom 
produktów wykonanych z materiałów 
pochodzących z recyklingu lub nawet 
tańsze; apeluje o zezwolenie na modulację 
stawek VAT, zwłaszcza stawki obniżonej, 
w celu promowania działalności 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
skierowanej do konsumentów końcowych, 
zwłaszcza usług naprawczych;

Or. en

Poprawka 43
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 r (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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1r. podkreśla komplementarność 
między skuteczną gospodarką o obiegu 
zamkniętym a wdrożeniem mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2, który 
stworzyłby cenę minimalną surowców 
pierwotnych i zarazem zachęciłby do 
wykorzystywania materiałów 
pochodzących z recyklingu w przemyśle 
ciężkim, takim jak stalowy;

Or. en

Poprawka 44
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 s (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1s. podkreśla, że urzeczywistnienie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, która 
może przyczynić się do sprawnej 
i natychmiastowej dekarbonizacji 
przemysłu europejskiego, wymaga 
solidnych ram regulacyjnych 
i ustawodawczych, w szczególności 
poprzez radykalne ograniczenie lub nawet 
zakazanie wywozu lub składowania 
odpadów nadających się do odzysku lub 
reformę norm odnoszących się do 
składników materiałów stosowanych 
w sektorach niższego szczebla, takich jak 
budownictwo i przemysł motoryzacyjny; 
domaga się wprowadzenia planów 
działania do 2050 r. zawierających jasne 
cele z myślą o poprawie obiegu 
zamkniętego w materiałach i branżach 
wysokoemisyjnych, takich jak tworzywa 
sztuczne, stal i cement; podkreśla, że 
obieg zamknięty w przemyśle ciężkim 
powinien umożliwiać unikanie produkcji 
nowych materiałów o wysokim poziomie 
emisji wbudowanej, a nie tylko 
składowania starych materiałów;
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Or. en

Poprawka 45
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 t (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1t. uważa, że urzeczywistnienie 
gospodarki o obiegu zamkniętym ma 
ogromny potencjał dla przyszłości 
europejskiego przemysłu stalowego; 
podkreśla ogromny potencjał wzrostu 
efektywności materiałowej stali; apeluje 
o zwiększenie wsparcia publicznego dla 
opracowywania nowych gatunków stali, 
umożliwiających wykorzystywanie 
mniejszej ilości stali do produkcji tej 
samej ilości towarów bez obniżania 
wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa lub 
wydajności;

Or. en

Poprawka 46
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 u (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1u. nalega na potrzebę znacznego 
wydłużenia okresu trwałości produktów 
na bazie stali w sektorach sprzętu 
gospodarstwa domowego, produktów 
przemysłu motoryzacyjnego oraz sprzętu 
mechanicznego i elektrycznego; 
podkreśla, że wydłużenie okresu trwałości 
tych produktów doprowadziłoby do 
znacznego ograniczenia produkcji stali, 
a tym samym emisji gazów 
cieplarnianych;
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Or. en

Poprawka 47
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 v (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1v. podkreśla potrzebę zwiększenia 
udziału stali produkowanej z sektora 
wtórnego; zwraca uwagę, że UE 
dysponuje znacznymi rezerwami złomu, 
które można wykorzystać w gospodarce 
o obiegu zamkniętym; podkreśla potrzebę 
zabezpieczenia tej rezerwy, 
w szczególności poprzez radykalne 
ograniczenie lub nawet zakazanie wywozu 
złomu; podkreśla, że lepsze wykorzystanie 
rezerw złomu pozwoliłoby na zmniejszenie 
proporcji przywozu rudy żelaza i koksu 
potrzebnych do produkcji w sektorze 
podstawowym;

Or. en

Poprawka 48
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 w (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1w. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
obiegu zamkniętego w sektorze stali 
należy szerzej tworzyć systemy zbierania 
produktów wycofanych z użycia 
i zwiększać ich zdolności; podkreśla, że 
powstawanie nowego złomu można 
ograniczyć dzięki półproduktom lepszej 
jakości; podkreśla potrzebę zmniejszenia 
strat przy ponownym topieniu przez 
ograniczenie mieszania stopu przed 



AM\1216821PL.docx 31/105 PE658.981v02-00

PL

topieniem w celu zminimalizowania 
zanieczyszczeń;

Or. en

Poprawka 49
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 x (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1x. przypomina, że przemysł 
cementowy jest zarówno przemysłem 
niezbędnym do przeprowadzenia 
transformacji ekologicznej, jak i jednym 
z największych przemysłowych źródeł 
emisji gazów cieplarnianych; podkreśla, 
że stworzenie prawdziwej gospodarki 
o obiegu zamkniętym mogłoby przyczynić 
się do dekarbonizacji przemysłu;

Or. en

Poprawka 50
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 y (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1y. apeluje o większe wykorzystywanie 
przez przemysł cementowy odpadów 
wytwarzanych przez inne branże, 
w szczególności pozostałości tartacznych, 
odpadów z rzeźni, opon, olejów, 
rozpuszczalników, odpadów 
komunalnych, tworzyw sztucznych, 
tekstyliów i papieru, w mieszance 
zapewniającej ciepło potrzebne do 
produkcji popiołów paleniskowych; 
podkreśla również silną 
komplementarność między przemysłem 
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stalowym i cementowym przez 
zastępowanie klinkieru odpadami 
i produktami ubocznymi produkcji stali, 
takimi jak żużel wielkopiecowy; podkreśla 
potrzebę planowania produkcji w celu 
zagwarantowania ciągłości dostaw tych 
odpadów przez zapobieganie konkurencji 
między gałęziami przemysłu o dostęp do 
tych zasobów oraz utrwalenie interakcji 
między strumieniami odpadów 
a produkcją przemysłową;

Or. en

Poprawka 51
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1 z (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1z. podkreśla duży potencjał 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przez zwiększenie efektywności 
materiałowej cementu, w szczególności 
optymalizację wykorzystania betonu; 
zwraca uwagę, że można to osiągnąć 
dzięki lepszemu projektowi ekologicznemu 
przez zmniejszenie ciężaru budynków, 
stosowanie materiałów alternatywnych, 
takie jak drewno w przypadku aspektów 
niekonstrukcyjnych, oraz stosowanie 
kompozytu drewno-beton 
w infrastrukturze; podkreśla również 
potrzebę uwzględnienia kwestii 
dekonstrukcji i modułowości przy 
ponownym wykorzystywaniu materiałów 
w sektorze budowlanym;

Or. en

Poprawka 52
Manuel Bompard, Marisa Matias
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Projekt opinii
Ustęp 1 aa (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1aa. podkreśla, że większe 
wykorzystywanie odpadów z biomasy lub 
innych gałęzi przemysłu jako paliwa 
alternatywnego mogłoby zmniejszyć 
emisje gazów cieplarnianych z sektora 
ciężkiej chemii; apeluje o powszechny 
recykling i ponowne wykorzystywanie 
niektórych produktów lub produktów 
ubocznych sektora ciężkiej chemii w celu 
zmniejszenia zrzutów i presji na zasoby; 
wzywa do zastępowania węglowodoru 
biomasą w produkcji wyrobów 
petrochemicznych oraz do priorytetowego 
traktowania sektora ciężkiej chemii 
w dostawach odpadów z biomasy; 
podkreśla, że takie wykorzystanie 
strumieni odpadów z sektorów rolnictwa 
i leśnictwa jest bardziej racjonalne 
i zrównoważone środowiskowo niż ich 
wykorzystanie do wytwarzania energii 
elektrycznej w produkcji biopaliw;

Or. en

Poprawka 53
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 ab (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1ab. przypomina, że za trzy czwarte 
zużycia tworzyw sztucznych w UE 
odpowiadają cztery główne łańcuchy 
wartości: opakowania (40 %), 
budownictwo (20 %), samochody (9 %) i 
elektronika (6 %); podkreśla, że 
rzeczywiste efektywne wskaźniki 
recyklingu tworzyw sztucznych są w Unii 
bardzo niskie; apeluje o zdecydowane 
i wiążące środki w celu ograniczenia 



PE658.981v02-00 34/105 AM\1216821PL.docx

PL

stosowania tworzyw sztucznych; 
przypomina, że wiele elementów 
plastikowych jest zaprojektowanych 
w sposób, który utrudnia lub 
uniemożliwia recykling; wzywa Komisję 
do wprowadzenia wiążących norm 
projektowania produktów, aby zapobiec 
zanieczyszczeniu i ułatwić demontaż 
produktów po zakończeniu ich okresu 
eksploatacji; podkreśla, że Unia i państwa 
członkowskie powinny wspierać tworzenie 
silnego sektora surowców wtórnych dla 
recyklingu tworzyw sztucznych;

Or. en

Poprawka 54
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 ac (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1ac. przypomina, że zyski z obiegu 
zamkniętego są szczególnie duże 
w przypadku aluminium, ponieważ 
ponowne topienie aluminium wymaga 
jedynie 5 % energii potrzebnej do nowej 
produkcji, co znacznie ogranicza emisje 
CO2; podkreśla, że chociaż poziom zbiórki 
aluminium z budynków i samochodów jest 
już bardzo wysoki, w przypadku 
produktów konsumenckich wskaźniki są 
znacznie niższe; apeluje o wprowadzenie 
i upowszechnienie w całej Unii 
dodatkowego systemu kaucji podobnego 
do stosowanego w przypadku puszek do 
napojów; domaga się wprowadzenia 
wiążących norm produktowych 
dotyczących projektowania wyrobów 
w celu zapewnienia łatwego oddzielania 
elementów aluminiowych przy 
demontażu;

Or. en



AM\1216821PL.docx 35/105 PE658.981v02-00

PL

Poprawka 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 ad (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1ad. podkreśla, że budownictwo jest 
kluczowym obszarem komplementarności 
między gospodarką o obiegu zamkniętym 
a redukcją emisji; domaga się 
wprowadzenia wiążących wymagań 
dotyczących ekoprojektu w celu poprawy 
wydajności i możliwości ponownego 
wykorzystania materiałów budowlanych; 
wzywa Komisję do zapewnienia 
stosowania zharmonizowanych norm 
i praktyk budowlanych oraz do 
promowania wykorzystywania betonu 
z recyklingu; wzywa Komisję do zmiany 
rozporządzenia w sprawie wyrobów 
budowlanych, aby umożliwić ustalenie 
ogólnounijnych norm środowiskowych 
dotyczących konkretnych produktów 
budowlanych; podkreśla potrzebę 
oddzielania wyrobów żelaznych 
i stalowych podczas rozbiórki budynków;

Or. en

Poprawka 56
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 ae (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1ae. podkreśla wciąż niedostatecznie 
wykorzystywane pożytków wynikających 
z zastępowania produktów jednorazowego 
użytku, zwłaszcza tworzyw sztucznych, 
trwałymi produktami zrównoważonymi, 
takimi jak drewno z recyklingu; wzywa 
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Komisję i państwa członkowskie do 
promowania najbardziej efektywnego 
wykorzystywania drewna zgodnie z zasadą 
wykorzystania kaskadowego oraz do 
dopilnowania, by materiały pochodzenia 
biologicznego, w tym wszystkie odpady 
drewniane, zostały ponownie 
wprowadzone do łańcucha wartości przez 
zachęcanie do projektowania 
ekologicznego i zwiększanie celów 
recyklingu oraz promowanie 
wykorzystania wtórnych surowców 
drzewnych do produkcji produktów przed 
ich ostatecznym spaleniem pod koniec ich 
okresu eksploatacji;

Or. en

Poprawka 57
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 af (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1af. jest zaniepokojony wpływem na 
środowisko i społeczeństwo przemysłu 
elektrycznego i elektronicznego, który stał 
się jednym z największych sektorów 
przemysłu; apeluje do Komisji, aby 
przygotowując inicjatywę Circular 
Electronics, wzięła pod uwagę cały cykl 
życia produktu, w tym wykorzystanie 
materiałów, emisje gazów cieplarnianych 
wynikające z produkcji, zużycie środków 
chemicznych i odpady, wydobycie 
i produkcję materiałów;

Or. en

Poprawka 58
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii



AM\1216821PL.docx 37/105 PE658.981v02-00

PL

Ustęp 1 ag (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1ag. wzywa państwa członkowskie do 
maksymalizacji i promowania ponownego 
wykorzystania, recyklingu i odzysku 
materiałów, w tym w ich strategiach 
zamówień i projektach remontowo-
budowlanych finansowanych ze środków 
publicznych, np. przez przegląd celów 
zielonych zamówień publicznych oraz 
przez usprawnienie efektywności 
energetycznej, kryteriów środowiskowych 
i społecznych związanych z renowacją 
budynków;

Or. en

Poprawka 59
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 ah (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1ah. podkreśla konieczność 
odpowiedniego zarządzania odpadami 
budowlanymi i rozbiórkowymi oraz 
potrzebę ograniczenia generowania takich 
odpadów; zauważa, że należy stworzyć 
systemy gromadzenia i odbioru odpadów 
oraz zakłady sortujące w celu zapewnienia 
odpowiedniego i bezpiecznego 
postępowania z wszystkimi odpadami 
budowlanymi, a także recyklingu lub 
ponownego wykorzystania materiałów 
budowlanych, bezpiecznego postępowania 
z substancjami niebezpiecznymi, ich 
usuwania i zastępowania w strumieniach 
odpadów z myślą o ochronie zdrowia 
mieszkańców i pracowników, a także 
środowiska; wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych działań 
dotyczących tych kwestii w planie 
działania dotyczącym gospodarki o obiegu 
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zamkniętym oraz strategii na rzecz 
zrównoważonego środowiska 
zbudowanego;

Or. en

Poprawka 60
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 ai (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1ai. wzywa Komisję do wsparcia 
programów badań i rozwoju dotyczących 
wydajnych materiałów budowlanych oraz, 
biorąc pod uwagę sytuację społeczną, 
domaga się wdrożenia przystępnego 
cenowo, opartego na energii odnawialnej 
systemu ogrzewania na obszarach 
wiejskich i w regionach oddalonych;

Or. en

Poprawka 61
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 1 aj (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1aj. zwraca się do Komisji o rozważenie 
wprowadzenia cyfrowego paszportu 
produktu, który powinien zawierać 
przejrzyste informacje związane 
z produktem na temat jego wpływu na 
środowisko i społeczeństwo, w tym 
informacje o okresie trwałości produktu 
oraz dostępności usług naprawczych 
i części zamiennych;

Or. en
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Poprawka 62
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że badania nad 
materiałami, procesami, technologiami i 
produktami, a także nad ich szerszym 
stosowaniem na skalę przemysłową mogą 
dać europejskim przedsiębiorstwom 
przewagę konkurencyjną na całym świecie; 
uważa, że skrócenie niektórych łańcuchów 
wartości uodporni europejskie ekosystemy 
przemysłowe, zwiększy ich 
konkurencyjność i rentowność, a także 
wzmocni strategiczną autonomię UE;

2. podkreśla, że badania nad 
materiałami, procesami, technologiami, 
produktami i innowacyjnymi modelami 
biznesowymi o obiegu zamkniętym, a 
także nad ich szerszym stosowaniem na 
skalę przemysłową i przyjmowaniem przez 
społeczeństwo mogą dać europejskim 
przedsiębiorstwom przewagę 
konkurencyjną na całym świecie; uważa, 
że skrócenie i dywersyfikacja łańcuchów 
wartości oraz nadanie im bardziej 
zrównoważonego charakteru uodporni 
europejskie ekosystemy przemysłowe, 
zwiększy ich konkurencyjność i 
rentowność; podkreśla ponadto, że 
badania w dziedzinie zapobiegania 
powstawaniu odpadów, ponownego 
wykorzystania, regeneracji i naprawy 
produktów były ograniczone, 
zaniedbywane i niedofinansowane 
w porównaniu z badaniami nad 
recyklingiem; w związku z tym podkreśla 
znaczenie zdecydowanie bardziej 
priorytetowego traktowania 
i zwiększonego finansowania badań 
dotyczących zapobiegania, ponownego 
użycia, możliwości naprawy, rozbudowy 
i regeneracji produktów, łańcuchów 
wartości, a także modeli biznesowych 
o obiegu zamkniętym i infrastruktury 
produktowej;

Or. en

Poprawka 63
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że badania nad 
materiałami, procesami, technologiami i 
produktami, a także nad ich szerszym 
stosowaniem na skalę przemysłową mogą 
dać europejskim przedsiębiorstwom 
przewagę konkurencyjną na całym świecie; 
uważa, że skrócenie niektórych łańcuchów 
wartości uodporni europejskie ekosystemy 
przemysłowe, zwiększy ich 
konkurencyjność i rentowność, a także 
wzmocni strategiczną autonomię UE;

2. podkreśla, że badania nad 
materiałami, procesami, technologiami i 
produktami, a także nad ich szerszym 
stosowaniem na skalę przemysłową mogą 
dać europejskim przedsiębiorstwom 
przewagę konkurencyjną na całym świecie; 
uważa, że skrócenie niektórych łańcuchów 
wartości uodporni europejskie ekosystemy 
przemysłowe, zwiększy ich 
konkurencyjność i rentowność, a także 
wzmocni strategiczną autonomię UE; 
uważa, że należy rozwijać synergie między 
sektorami w celu stworzenia efektywnego 
unijnego przemysłu o obiegu zamkniętym; 
jest zdania, że pomoże to wesprzeć 
odbudowę przemysłu i sprawiedliwą 
transformację w kierunku osiągnięcia 
celów neutralności klimatycznej;

Or. en

Poprawka 64
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że badania nad 
materiałami, procesami, technologiami i 
produktami, a także nad ich szerszym 
stosowaniem na skalę przemysłową mogą 
dać europejskim przedsiębiorstwom 
przewagę konkurencyjną na całym świecie; 
uważa, że skrócenie niektórych łańcuchów 
wartości uodporni europejskie ekosystemy 
przemysłowe, zwiększy ich 
konkurencyjność i rentowność, a także 
wzmocni strategiczną autonomię UE;

2. podkreśla, że badania nad 
materiałami, procesami, technologiami, 
produktami i modelami biznesowymi 
o obiegu zamkniętym, a także nad ich 
szerszym stosowaniem na skalę 
przemysłową mogą dać europejskim 
przedsiębiorstwom przewagę 
konkurencyjną na całym świecie; uważa, 
że dywersyfikacja, skrócenie niektórych 
łańcuchów wartości i nadanie im bardziej 
zrównoważonego charakteru uodporni 
europejskie ekosystemy przemysłowe, 
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zwiększy ich konkurencyjność i 
zamożność, a także wzmocni strategiczną 
autonomię UE;

Or. en

Poprawka 65
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że badania nad 
materiałami, procesami, technologiami i 
produktami, a także nad ich szerszym 
stosowaniem na skalę przemysłową mogą 
dać europejskim przedsiębiorstwom 
przewagę konkurencyjną na całym świecie; 
uważa, że skrócenie niektórych łańcuchów 
wartości uodporni europejskie ekosystemy 
przemysłowe, zwiększy ich 
konkurencyjność i rentowność, a także 
wzmocni strategiczną autonomię UE;

2. podkreśla, że badania nad zieloną 
chemią, zrównoważonymi materiałami, 
procesami, technologiami i produktami, a 
także nad ich szerszym stosowaniem na 
skalę przemysłową mogą dać europejskim 
przedsiębiorstwom przewagę 
konkurencyjną na całym świecie; uważa, 
że skrócenie niektórych łańcuchów 
wartości uodporni europejskie ekosystemy 
przemysłowe, zwiększy ich 
konkurencyjność i rentowność, a także 
wzmocni strategiczną autonomię UE;

Or. en

Poprawka 66
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że badania nad 
materiałami, procesami, technologiami i 
produktami, a także nad ich szerszym 
stosowaniem na skalę przemysłową mogą 
dać europejskim przedsiębiorstwom 
przewagę konkurencyjną na całym świecie; 
uważa, że skrócenie niektórych 

2. podkreśla, że stosując strategie 
w zakresie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, europejskie przedsiębiorstwa 
mogłyby zmniejszyć swoją zależność od 
rzadkich zasobów naturalnych 
i zabezpieczyć się przed zmiennością cen, 
obniżyć koszty produkcji i generować 
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łańcuchów wartości uodporni europejskie 
ekosystemy przemysłowe, zwiększy ich 
konkurencyjność i rentowność, a także 
wzmocni strategiczną autonomię UE;

nowe źródła dochodów; pozwoliłoby to 
uzyskać im przewagę konkurencyjną na 
całym świecie oraz wzmocnić strategiczną 
autonomię UE;

Or. en

Poprawka 67
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że badania nad 
materiałami, procesami, technologiami i 
produktami, a także nad ich szerszym 
stosowaniem na skalę przemysłową mogą 
dać europejskim przedsiębiorstwom 
przewagę konkurencyjną na całym świecie; 
uważa, że skrócenie niektórych łańcuchów 
wartości uodporni europejskie ekosystemy 
przemysłowe, zwiększy ich 
konkurencyjność i rentowność, a także 
wzmocni strategiczną autonomię UE;

2. podkreśla, że badania nad 
materiałami, procesami, technologiami i 
produktami, a także nad ich szerszym 
stosowaniem na skalę przemysłową mogą 
dać europejskim przedsiębiorstwom 
przewagę konkurencyjną na całym świecie; 
uważa, że skrócenie niektórych łańcuchów 
wartości uodporni europejskie ekosystemy 
przemysłowe, zwiększy ich 
konkurencyjność i rentowność, a także 
wzmocni otwartą strategiczną autonomię 
UE;

Or. en

Poprawka 68
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że badania nad 
materiałami, procesami, technologiami i 
produktami, a także nad ich szerszym 
stosowaniem na skalę przemysłową mogą 
dać europejskim przedsiębiorstwom 
przewagę konkurencyjną na całym 
świecie; uważa, że skrócenie niektórych 

2. podkreśla, że badania nad 
zrównoważonymi materiałami, procesami, 
technologiami i produktami, a także nad 
ich szerszym stosowaniem na skalę 
przemysłową mogą przynieść korzyści 
europejskim przedsiębiorstwom, a także 
społeczeństwu i środowisku naturalnemu; 
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łańcuchów wartości uodporni europejskie 
ekosystemy przemysłowe, zwiększy ich 
konkurencyjność i rentowność, a także 
wzmocni strategiczną autonomię UE;

uważa, że skrócenie niektórych łańcuchów 
wartości doprowadzi do stworzenia 
zrównoważonych, sprawiedliwych 
i odpornych europejskich ekosystemów 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 69
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do 
ukierunkowania działań programu 
„Horyzont Europa” na wspieranie badań 
i innowacji w celu zwiększenia wydajności 
procesów przemysłowych, opracowywania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
produktów, procesów, technologii i usług 
oraz nietechnologicznych rozwiązań dla 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
zwłaszcza w obszarach przemysłu o obiegu 
zamkniętym i ekologicznych rozwiązań 
o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 70
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla kluczową rolę 
materiałów drewnopochodnych 
w zastępowaniu alternatyw bazujących na 
paliwach kopalnych oraz alternatyw 
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mających większy ślad środowiskowy 
w branżach takich jak transport paliw, 
budownictwo, przemysł tekstylny, 
przemysł chemiczny i przemysł 
opakowaniowy, oraz potrzebę pełnego 
uwzględnienia korzyści związanych 
z zastępowaniem tych materiałów dla 
klimatu i środowiska;

Or. en

Poprawka 71
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że dostępność surowców 
krytycznych jest kwestią strategiczną dla 
przemysłu europejskiego; odzysk cennych 
surowców, wykorzystywanie surowców 
wtórnych, a także recykling 
i biogospodarka odgrywają ważną rolę 
w zabezpieczaniu dostaw surowców 
w Europie;

Or. en

Poprawka 72
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że konieczne jest 
włączenie do planu działania dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym działań 
skoncentrowanych na rozwoju technologii 
umożliwiającej usuwanie i ponowne 
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używanie materiałów wykorzystywanych 
w budowie farm wiatrowych 
i fotowoltaicznych;

Or. en

Poprawka 73
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że priorytety badawcze 
w dziedzinie gospodarki o obiegu 
zamkniętym powinny przede wszystkim 
uwzględniać technologie neutralne pod 
względem emisji dwutlenku węgla 
i technologie zeroemisyjne;

Or. en

Poprawka 74
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że zrównoważone 
produkty niskoemisyjne powinny stać się 
normą na rynku UE oraz że nowe ramy 
polityki zrównoważonych produktów 
powinny być oparte na ograniczeniu 
wykorzystania zasobów, zachowaniu 
wartości w gospodarce, zapobieganiu 
powstawaniu odpadów, eliminowaniu 
odpadów na etapie projektowania oraz 
korzyściach dla konsumentów; podkreśla 
szczególną rolę, jaką w przejściu na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym 
odgrywają MŚP i przedsiębiorstwa typu 
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start-up;

Or. en

Poprawka 75
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania strategii 
politycznych wspierających badania nad 
materiałami, procesami, technologiami 
i produktami, a także nad ich szerszym 
stosowaniem na skalę przemysłową, które 
umożliwiłyby skrócenie łańcuchów 
wartości oraz ich dywersyfikację, co 
z kolei uodporni europejskie ekosystemy 
przemysłowe, zwiększy ich 
konkurencyjność i rentowność;

Or. en

Poprawka 76
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla znaczenie 
zrównoważonego projektowania 
produktów jako sposobu na wzmocnienie 
obiegu zamkniętego; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
zaproponowania inicjatywy 
ustawodawczej dotyczącej zrównoważonej 
polityki produktowej i rozszerzenia 
zakresu dyrektywy w sprawie ekoprojektu;
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Or. en

Poprawka 77
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. uważa, że cele programu 
„Horyzont Europa” powinny obejmować:
– opracowanie przystępnych cenowo 
przełomowych innowacji oraz 
zastosowanie kombinacji 
zaawansowanych technologii i procesów 
oraz innowacyjnych rozwiązań, tak aby 
uzyskać maksymalną wartość 
ze wszystkich zasobów;
– umożliwienie stworzenia biogospodarki 
dzięki innowacjom biotechnologicznym 
obejmującym zrównoważone 
pozyskiwanie, przetwarzanie przemysłowe 
i konwersję biomasy z lądu i morza 
w biopochodne materiały i produkty;
– wspieranie systemowych rozwiązań 
ekoinnowacyjnych, nowych modeli 
biznesowych, rynków i inwestycji, 
infrastruktury wspomagającej, zmian w 
dziedzinie innowacji społecznych 
w zachowaniu konsumentów oraz modeli 
zarządzania stymulujących współpracę 
wielu zainteresowanych stron w całym 
łańcuchu wartości w celu 
zagwarantowania, by zamierzona zmiana 
systemowa przyniosła lepsze wyniki;

Or. en

Poprawka 78
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen
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Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że ustanowienie 
wymogów jakościowych i kwot dla 
recyklingu jest ważnym warunkiem 
wstępnym ustanowienia stabilnego rynku 
tworzyw sztucznych pochodzących z 
recyklingu oraz że zielone zamówienia 
publiczne mogą odegrać ważną rolę 
w rozwoju tego rynku;

Or. en

Poprawka 79
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. uznaje kluczowe korzyści 
klimatyczne dla sektora leśnego 
w gospodarce o obiegu zamkniętym dzięki 
składowaniu dwutlenku węgla 
w produktach drzewnych i substytucji 
materiałów; uważa, że należy promować 
użycie drewna jako zrównoważonego 
materiału budowlanego, ponieważ 
umożliwia to transformację w kierunku 
zrównoważonej gospodarki; zachęca 
Komisję do przeanalizowania różnych 
mechanizmów rynkowych, aby stworzyć 
zachęty do zastępowania surowców 
kopalnych odnawialnymi, przynoszącymi 
korzyści dla klimatu;

Or. en

Poprawka 80
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
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Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. podkreśla rolę, jaką odgrywają 
wspólnoty wiedzy i innowacji w ramach 
Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii, łącząc uniwersytety, 
organizacje badawcze i przedsiębiorstwa, 
w szczególności MŚP, przy 
opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań 
i inicjatyw w dziedzinie gospodarki 
o obiegu zamkniętym, które powinny być 
jednym z kluczowych narzędzi do 
osiągnięcia celów Europejskiego 
Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 81
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy nasilić 
badania nad recyklingiem chemicznym, 
który, w połączeniu z recyklingiem 
organicznym i mechanicznym, pozwoli 
osiągnąć neutralność technologiczną;

skreśla się

Or. en

Poprawka 82
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy nasilić 
badania nad recyklingiem chemicznym, 
który, w połączeniu z recyklingiem 
organicznym i mechanicznym, pozwoli 
osiągnąć neutralność technologiczną;

skreśla się

Or. en

Poprawka 83
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy nasilić badania 
nad recyklingiem chemicznym, który, w 
połączeniu z recyklingiem organicznym i 
mechanicznym, pozwoli osiągnąć 
neutralność technologiczną;

3. podkreśla, że należy nasilić badania 
nad recyklingiem chemicznym, który, w 
połączeniu z recyklingiem organicznym i 
mechanicznym, pozwoli osiągnąć 
neutralność technologiczną; wysiłki te 
powinny mieć na celu poprawę 
efektywności energetycznej, zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zapewnienie niezanieczyszczonych 
produktów końcowych i właściwego 
przetwarzania produktów ubocznych 
w technologiach recyklingu chemicznego; 
uważa, że żaden proces przetwarzania 
odpadów w energię nie powinien być 
uznawany za recykling chemiczny;

Or. en

Poprawka 84
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy nasilić badania 3. podkreśla, że należy nasilić badania 
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nad recyklingiem chemicznym, który, w 
połączeniu z recyklingiem organicznym i 
mechanicznym, pozwoli osiągnąć 
neutralność technologiczną;

nad recyklingiem chemicznym, który, w 
połączeniu z recyklingiem organicznym i 
mechanicznym, pozwoli osiągnąć 
neutralność technologiczną; wzywa 
Komisję do wspierania wysiłków sektora 
recyklingu chemicznego przez wspieranie 
innowacji, zharmonizowanych działań 
politycznych i jasnych ścieżek 
optymalnego wykorzystania odpadów z 
tworzyw sztucznych, które obecnie 
podlegają spalaniu; 

Or. it

Poprawka 85
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy nasilić badania 
nad recyklingiem chemicznym, który, w 
połączeniu z recyklingiem organicznym i 
mechanicznym, pozwoli osiągnąć 
neutralność technologiczną;

3. podkreśla, że należy również nasilić 
badania nad wysokiej jakości recyklingiem 
chemicznym materiałów, koncentrując się 
w szczególności na upcyklingu, który, 
w połączeniu z wysiłkami zmierzającymi 
do wprowadzenia na rynek trwałych 
tworzyw sztucznych wielokrotnego użytku, 
odkażaniem oraz recyklingiem 
organicznym i mechanicznym, pozwoli 
osiągnąć bardziej zrównoważone ramy;

Or. en

Poprawka 86
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka
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3. podkreśla, że należy nasilić badania 
nad recyklingiem chemicznym, który, w 
połączeniu z recyklingiem organicznym i 
mechanicznym, pozwoli osiągnąć 
neutralność technologiczną;

3. podkreśla, że należy nasilić badania 
nad przyjaznym dla klimatu i efektywnym 
energetycznie recyklingiem chemicznym z 
różnymi możliwościami zastosowania, 
który, w połączeniu z recyklingiem 
organicznym i mechanicznym, pozwoli 
osiągnąć neutralność technologiczną;

Or. en

Poprawka 87
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy nasilić badania 
nad recyklingiem chemicznym, który, w 
połączeniu z recyklingiem organicznym i 
mechanicznym, pozwoli osiągnąć 
neutralność technologiczną;

3. podkreśla, że należy kontynuować 
badania nad recyklingiem chemicznym, 
w tym jego efektywnością środowiskową, 
jako uzupełnieniem recyklingu 
mechanicznego i organicznego;

Or. en

Poprawka 88
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla niedostatecznie 
wykorzystywane zalety zastępowania 
artykułów jednorazowych, w szczególności 
z tworzyw sztucznych, zrównoważonymi 
artykułami drewnopochodnymi; 
podkreśla, że należy zwiększyć stosowanie 
w obiegu zamkniętym artykułów 
drewnopochodnych w celu poprawy 
wykorzystania zrównoważonych zasobów, 
promowania wydajnego wykorzystania 
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zasobów, ograniczenia ilości odpadów i 
wydłużenia cyklu węglowego z myślą 
o rozwoju zrównoważonej i lokalnej 
biogospodarki;

Or. en

Poprawka 89
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla rolę edukacji i zmiany 
zachowań wśród producentów oraz 
konsumentów w planie działania 
dotyczącym gospodarki o obiegu 
zamkniętym; szczególnie zwraca uwagę 
na znaczenie promowania wzorców 
konsumpcji zgodnych z gospodarką 
o obiegu zamkniętym oraz znaczenie 
wspierania nowych, innowacyjnych 
modeli biznesowych;

Or. en

Poprawka 90
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę promowania 
wysokiej jakości recyklingu oraz 
utrzymania czystych i zrównoważonych 
zamkniętych obiegów materiałów; wzywa 
Komisję do ustanowienia takich samych 
wymogów bezpieczeństwa chemicznego 
dla materiałów pierwotnych 
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i pochodzących z recyklingu, aby 
zapewnić równe warunki działania w UE;

Or. en

Poprawka 91
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do Komisji 
o zaproponowanie środków 
zapewniających przejrzystość 
i identyfikowalność wewnątrzunijnego 
handlu odpadami z tworzyw sztucznych, 
w tym za pomocą środków cyfrowych 
i ram certyfikacji w celu zapewnienia 
przetwarzania zgodnie z zasadami 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 92
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do 
zharmonizowania obowiązujących 
przepisów dotyczących wskaźnika 
recyklingu i zawartości materiałów 
pochodzących z recyklingu na szczeblu 
europejskim; 

Or. it

Poprawka 93
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Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby zaproponować cel dotyczący 
ograniczenia marnotrawienia żywności; 
podkreśla potrzebę maksymalizacji 
wartości biomasy, w tym przez zwiększenie 
segregacji odpadów organicznych 
i poprawę gospodarowania nimi; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiego poziomu 
segregacji odpadów organicznych i do 
zachęcania do zwrotu składników 
odżywczych z odpadów organicznych 
z powrotem do gleby, ich wykorzystywania 
do produkcji energii odnawialnej, 
ekologicznych chemikaliów i innych 
produktów, o ile jest to możliwe 
i korzystne dla środowiska;

Or. en

Poprawka 94
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. w tym kontekście podkreśla 
znaczenie ułatwienia dostępu do funduszy 
na projekty badawcze i innowacyjne 
w gospodarce o obiegu zamkniętym przez 
wzmocnienie programu „Horyzont 
Europa”, polityki spójności, programu 
LIFE, funduszu innowacyjnego 
i InvestEU;

Or. en
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Poprawka 95
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. powtarza, że sektor leśno-drzewny 
w znacznym stopniu przyczynia się do 
rozwoju gospodarek opartych na biomasie 
w UE; podkreśla, że sektor leśno-drzewny 
i biogospodarka mają kluczowe znaczenie 
dla osiągania celów Europejskiego 
Zielonego Ładu i neutralności 
klimatycznej do 2050 r.; zwraca uwagę, 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; zauważa, że każde euro 
zainwestowane w badania i innowacje 
w obszarze biogospodarki w ramach 
programu „Horyzont 2020” przyniesie 
wartość dodaną w wysokości około 10 
EUR;

Or. en

Poprawka 96
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby wpływ procesów i produktów nowych 
technologii recyklingu i odzysku na 
zdrowie oraz środowisko podlegał 
szczegółowej ocenie na szczeblu 
przemysłowym przed zachęcaniem do ich 
stosowania, z jednoczesnym 



AM\1216821PL.docx 57/105 PE658.981v02-00

PL

zagwarantowaniem przejrzystości 
procedury oceny i wniosków;

Or. en

Poprawka 97
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. podkreśla, że państwa 
członkowskie muszą odejść od 
składowania i spalania odpadów zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami; 
wzywa Komisję do określenia wspólnego 
ogólnounijnego podejścia do 
gospodarowania odpadami resztkowymi, 
w tym do skodyfikowania „obróbki 
wstępnej” i celów oczyszczania 
biologicznego;

Or. en

Poprawka 98
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do dołożenia 
wysiłków, aby większa liczba małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) uzyskała 
gotowość do funkcjonowania w obrębie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co 
można osiągnąć poprzez wspieranie ich za 
pomocą odpowiednich systemów zachęt i 
narzędzi finansowania, budowanie 
potencjału i udzielanie pomocy 
technicznej, a także dzięki zmniejszeniu 

4. wzywa Komisję do dołożenia 
wysiłków, aby większa liczba małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) uzyskała 
gotowość do funkcjonowania w obrębie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co 
można osiągnąć poprzez wspieranie ich za 
pomocą odpowiednich systemów zachęt i 
narzędzi finansowania, budowanie 
potencjału, wymianę najlepszych praktyk, 
tworzenie powiązań między różnymi 
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obciążeń administracyjnych i prawnych; podmiotami i potencjalnymi partnerami 
biznesowymi, w tym z perspektywy 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
i udzielanie pomocy technicznej, a także 
dzięki zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych i prawnych; podkreśla, 
że potencjał MŚP związany z gospodarką 
o obiegu zamkniętym nie ogranicza się do 
zwiększonej efektywności wykorzystania 
zasobów i przepływów zasobów w obiegu 
zamkniętym, ale obejmuje również nowe 
modele biznesowe o obiegu zamkniętym, 
które przede wszystkim zapobiegają 
wytwarzaniu produktów materialnych;

Or. en

Poprawka 99
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do dołożenia 
wysiłków, aby większa liczba małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) uzyskała 
gotowość do funkcjonowania w obrębie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co 
można osiągnąć poprzez wspieranie ich za 
pomocą odpowiednich systemów zachęt i 
narzędzi finansowania, budowanie 
potencjału i udzielanie pomocy 
technicznej, a także dzięki zmniejszeniu 
obciążeń administracyjnych i prawnych;

4. wzywa Komisję do dołożenia 
wysiłków, aby większa liczba małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) uzyskała 
gotowość do funkcjonowania w obrębie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co 
można osiągnąć poprzez wspieranie ich za 
pomocą odpowiednich systemów zachęt i 
narzędzi finansowania, budowanie 
potencjału i udzielanie pomocy 
technicznej, a także dzięki zmniejszeniu 
obciążeń administracyjnych i prawnych; 
podkreśla, że „prawo do naprawy”, jak 
przewidziano w komunikacie Komisji 
„Nowy plan działania dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym”, będzie 
korzystne dla konsumentów i zachęci 
MŚP do wchodzenia do segmentu rynku 
napraw;

Or. en
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Poprawka 100
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión, Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do dołożenia 
wysiłków, aby większa liczba małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) uzyskała 
gotowość do funkcjonowania w obrębie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co 
można osiągnąć poprzez wspieranie ich za 
pomocą odpowiednich systemów zachęt i 
narzędzi finansowania, budowanie 
potencjału i udzielanie pomocy 
technicznej, a także dzięki zmniejszeniu 
obciążeń administracyjnych i prawnych;

4. wzywa Komisję do dołożenia 
wysiłków, aby większa liczba małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) uzyskała 
gotowość do funkcjonowania w obrębie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co 
można osiągnąć poprzez wspieranie ich za 
pomocą odpowiednich systemów zachęt i 
narzędzi finansowania, budowanie 
potencjału i udzielanie pomocy 
technicznej, a także dzięki zmniejszeniu 
obciążeń administracyjnych i prawnych; 
podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
specjalnej oceny skutków dla MŚP przy 
wprowadzaniu przepisów i dyrektyw 
związanych z gospodarką o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 101
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do dołożenia 
wysiłków, aby większa liczba małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) uzyskała 
gotowość do funkcjonowania w obrębie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co 
można osiągnąć poprzez wspieranie ich za 
pomocą odpowiednich systemów zachęt i 
narzędzi finansowania, budowanie 
potencjału i udzielanie pomocy 

4. wzywa Komisję do dołożenia 
wysiłków, aby większa liczba małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) uzyskała 
gotowość do funkcjonowania w obrębie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co 
można osiągnąć poprzez wspieranie ich za 
pomocą odpowiednich systemów zachęt i 
narzędzi finansowania, budowanie 
potencjału, również w wymiarze 
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technicznej, a także dzięki zmniejszeniu 
obciążeń administracyjnych i prawnych;

umiejętności zarządczych, i udzielanie 
pomocy technicznej, a także dzięki 
zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i 
prawnych;

Or. en

Poprawka 102
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do dołożenia 
wysiłków, aby większa liczba małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) uzyskała 
gotowość do funkcjonowania w obrębie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co 
można osiągnąć poprzez wspieranie ich za 
pomocą odpowiednich systemów zachęt i 
narzędzi finansowania, budowanie 
potencjału i udzielanie pomocy 
technicznej, a także dzięki zmniejszeniu 
obciążeń administracyjnych i prawnych;

4. wzywa Komisję do dołożenia 
wysiłków, aby większa liczba małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
mikroprzedsiębiorstw uzyskała gotowość 
do funkcjonowania w obrębie gospodarki o 
obiegu zamkniętym, co można osiągnąć 
poprzez wspieranie ich za pomocą 
odpowiednich systemów zachęt i narzędzi 
finansowania, budowanie potencjału i 
udzielanie pomocy technicznej, a także 
dzięki zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych i prawnych;

Or. en

Poprawka 103
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do dołożenia 
wysiłków, aby większa liczba małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) uzyskała 
gotowość do funkcjonowania w obrębie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co 
można osiągnąć poprzez wspieranie ich za 

4. wzywa Komisję do dołożenia 
wysiłków, aby większa liczba małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) uzyskała 
gotowość do funkcjonowania w obrębie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co 
można osiągnąć poprzez wspieranie ich za 
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pomocą odpowiednich systemów zachęt i 
narzędzi finansowania, budowanie 
potencjału i udzielanie pomocy 
technicznej, a także dzięki zmniejszeniu 
obciążeń administracyjnych i prawnych;

pomocą odpowiednich systemów zachęt i 
narzędzi finansowania, budowanie 
potencjału i udzielanie pomocy 
technicznej, a także dzięki zmniejszeniu 
obciążeń administracyjnych;

Or. en

Poprawka 104
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przyznaje, że dobrze funkcjonujące 
rynkowe systemy zbierania i recyklingu, 
a także procesy w obiegu zamkniętym, 
zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym, są już dostępne dla szeregu 
technologii budowy baterii; wzywa jednak 
Komisję do zaproponowania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla baterii, aby 
zwiększyć ich zdolność do recyklingu już 
na etapie projektowania, ponieważ 
europejski sektor transportu będzie się 
elektryfikować; wyraża przekonanie, że 
ulepszenie systemów recyklingu baterii 
mogłoby zapewnić znaczną część 
surowców wymaganych do produkcji 
baterii w obiegu zamkniętym w UE;

Or. en

Poprawka 105
Pernille Weiss

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina Komisji o swoim 
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stanowisku dotyczącym „Europejskiego 
prawa o klimacie”, w którym sugeruje 
ustanowienie sektorowych „partnerstw 
klimatycznych” na szczeblu unijnym 
skupiających kluczowe zainteresowane 
strony (np. z przemysłu, organizacji 
pozarządowych, instytutów badawczych, 
MŚP, związków zawodowych i organizacji 
pracodawców), mających ułatwiać 
wymianę najlepszych praktyk między 
europejskimi „pionierami dekarbonizacji” 
oraz pełnić funkcję centralnego organu 
konsultacyjnego Komisji przy 
przyjmowaniu jej przyszłych wniosków 
ustawodawczych dotyczących klimatu;

Or. en

Poprawka 106
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że wdrożenie planu 
działania dotyczącego gospodarki 
o obiegu zamkniętym oferuje MŚP duże 
możliwości w obszarze zatrudnienia 
i konkurencyjności, co maksymalizuje 
korzyści dla zrównoważonych, lokalnych 
MŚP sektora rolno-spożywczego, 
tekstylnego i budowlanego, a zarazem 
zapewnia duże możliwości biznesowe 
i innowacyjne dla MŚP w związku 
z ulepszonymi normami dotyczącymi 
ekoprojektu lub zwiększoną trwałością, 
możliwością ponownego wykorzystania, 
możliwością naprawy produktów, w tym 
„prawem do naprawy”;

Or. en
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Poprawka 107
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla rolę, jaką odgrywają 
wspólnoty wiedzy i innowacji w ramach 
Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii, łącząc uniwersytety, 
organizacje badawcze i przedsiębiorstwa, 
w szczególności MŚP, przy 
opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań 
i inicjatyw w dziedzinie gospodarki 
o obiegu zamkniętym, które powinny być 
jednym z kluczowych narzędzi do 
osiągnięcia celów Europejskiego 
Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 108
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. popiera inicjatywę Komisji mającą 
na celu zagwarantowanie, że wspólnoty 
wiedzy i innowacji EIT będą bardziej 
otwarte na MŚP oraz będą zwiększały ich 
możliwości udziału w lokalnym 
ekosystemie innowacji z korzyścią dla 
cyfrowej i zielonej transformacji;

Or. en

Poprawka 109
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
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Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wyraża zaniepokojenie, że 
zaklasyfikowanie zużytych baterii jako 
odpadów w dyrektywie w sprawie baterii, 
niezależnie od ich ponownego 
wykorzystania, może stanowić przeszkodę 
dla ponownego wykorzystania; zauważa, 
że ponownie wykorzystane baterie nie 
trafiają do recyklingu oraz że normy 
bezpieczeństwa nie są kontrolowane, gdy 
baterię ponownie wykorzystuje się do 
zastosowań o innych właściwościach niż 
te, do których została pierwotnie 
zaprojektowana; wzywa Komisję do 
przeniesienia odpowiedzialności 
producenta za wydajność i gwarancje 
bezpieczeństwa na producenta 
regenerowanego wyrobu, który ponownie 
wprowadza baterię do obrotu; wzywa 
Komisję do doprecyzowania systemów 
rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta związanych z ponownie 
wykorzystywanymi bateriami;

Or. en

Poprawka 110
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do opracowania 
i promowania zestawu narzędzi dla MŚP 
na potrzeby zrównoważonej polityki 
przedsiębiorstw, w tym społecznej 
i środowiskowej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, zrównoważonej 
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rachunkowości i sprawozdawczości, a 
także narzędzi do wdrażania modeli 
produkcji i konsumpcji o obiegu 
zamkniętym generujących małe ilości 
odpadów, zrównoważonych łańcuchów 
dostaw i audytów energetycznych;

Or. en

Poprawka 111
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do ułatwienia 
inwestycji w recykling surowców 
krytycznych, zwłaszcza metali ziem 
rzadkich, poprzez wspieranie demonstracji 
między organizacjami prowadzącymi 
badania a przemysłem;

Or. en

Poprawka 112
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję, aby w toku 
przeglądu dyrektywy w sprawie baterii 
zaproponowała ambitne cele zbiórki 
i recyklingu baterii w oparciu o krytyczne 
składniki metalowe; podkreśla znaczenie 
mechanizmów rynkowych w zachęcaniu 
do ponownego wykorzystania surowców 
krytycznych w tym zakresie; podkreśla 
potrzebę dalszego wspierania badań i 
innowacji w dziedzinie procesów 
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i technologii recyklingu w ramach 
programu „Horyzont Europa”, aby 
zwiększyć potencjał gospodarki o obiegu 
zamkniętym w odniesieniu do baterii; 
uznaje rolę MŚP wśród przedsiębiorstw 
zajmujących się zbiórką i recyklingiem;

Or. en

Poprawka 113
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ustanowienie 
ogólnoeuropejskiego systemu kaucji za 
baterie w celu zwiększenia obiegu 
zamkniętego i trwałości łańcucha wartości 
baterii;

Or. en

Poprawka 114
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że przejście na 
gospodarkę cyfrową we wszystkich 
sektorach może zmniejszyć ich ślad 
środowiskowy, a jednocześnie dać nowy 
impuls transformacji ekologicznej; zwraca 
uwagę, że potrzebne są jednak środki, 
które pozwolą sprostać krótko- i 
średnioterminowym kosztom transformacji 
i uczynić je sprawiedliwymi;

5. zauważa, że przejście na 
gospodarkę cyfrową może zmniejszyć ślad 
środowiskowy niektórych sektorów; z 
zaniepokojeniem przyznaje jednak, że ślad 
środowiskowy sektora cyfrowego jest 
znaczący, ponieważ sektor ten odpowiada 
za najszybciej rosnący strumień odpadów 
na świecie1a, 3,8 % całkowitej emisji 
gazów cieplarnianych2a oraz 0,2 % 
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globalnego zużycia wody3a; zwraca uwagę, 
że potrzebne są środki, które pozwolą 
zapewnić zrównoważenie środowiskowe 
rozwiązań cyfrowych z perspektywy 
energii, środowiska i wykorzystania 
zasobów, a także sprostać krótko- i 
średnioterminowym kosztom transformacji 
i uczynić je sprawiedliwymi;

_________________
1a https://globalewaste.org/news/surge-
global-waste/ 
2a https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/
3a https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/ 

Or. en

Poprawka 115
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że przejście na 
gospodarkę cyfrową we wszystkich 
sektorach może zmniejszyć ich ślad 
środowiskowy, a jednocześnie dać nowy 
impuls transformacji ekologicznej; zwraca 
uwagę, że potrzebne są jednak środki, 
które pozwolą sprostać krótko- i 
średnioterminowym kosztom transformacji 
i uczynić je sprawiedliwymi;

5. jest zdania, że przejście na 
gospodarkę cyfrową może zaoferować 
rozwiązania umożliwiające zmniejszenie 
śladu środowiskowego w kilku sektorach; 
zauważa jednak, że same technologie 
cyfrowe stwarzają wzajemnie powiązane 
ryzyko zarówno dla ludzi, jak i dla 
środowiska; uważa za konieczne, aby 
cyfryzacja Unii nie utrudniała i pomagała 
w transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu; zwraca uwagę, że 
potrzebne są jednak środki, które pozwolą 
sprostać krótko- i średnioterminowym 
kosztom transformacji i uczynić je 
sprawiedliwymi;

Or. en
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Poprawka 116
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że przejście na 
gospodarkę cyfrową we wszystkich 
sektorach może zmniejszyć ich ślad 
środowiskowy, a jednocześnie dać nowy 
impuls transformacji ekologicznej; zwraca 
uwagę, że potrzebne są jednak środki, 
które pozwolą sprostać krótko- i 
średnioterminowym kosztom transformacji 
i uczynić je sprawiedliwymi;

5. jest zdania, że przejście na 
gospodarkę cyfrową we wszystkich 
sektorach może zmniejszyć ich ślad 
środowiskowy, a jednocześnie dać nowy 
impuls transformacji ekologicznej; 
podkreśla znaczenie tworzenia zachęt 
dotyczących internetu rzeczy, konserwacji 
zapobiegawczej, systemów serwisowania 
i usług produktowych w celu 
przyspieszenia wdrażania nowych modeli 
biznesowych o obiegu zamkniętym; 
zwraca uwagę, że potrzebne są jednak 
środki, które pozwolą sprostać krótko- i 
średnioterminowym kosztom transformacji 
i uczynić je sprawiedliwymi;

Or. en

Poprawka 117
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że przejście na 
gospodarkę cyfrową we wszystkich 
sektorach może zmniejszyć ich ślad 
środowiskowy, a jednocześnie dać nowy 
impuls transformacji ekologicznej; zwraca 
uwagę, że potrzebne są jednak środki, 
które pozwolą sprostać krótko- i 
średnioterminowym kosztom transformacji 
i uczynić je sprawiedliwymi;

5. jest zdania, że przejście na 
gospodarkę cyfrową we wszystkich 
sektorach może zmniejszyć ich ślad 
środowiskowy, a jednocześnie dać nowy 
impuls transformacji ekologicznej; zwraca 
uwagę, że potrzebne są jednak środki, 
które pozwolą sprostać krótko- 
i średnioterminowym kosztom 
transformacji i uczynić je sprawiedliwymi 
oraz bardziej integracyjnymi; podkreśla 
znaczenie zainteresowanych stron, w tym 
społeczeństwa obywatelskiego 
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i przedstawicieli społeczności;

Or. en

Poprawka 118
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że przejście na 
gospodarkę cyfrową we wszystkich 
sektorach może zmniejszyć ich ślad 
środowiskowy, a jednocześnie dać nowy 
impuls transformacji ekologicznej; zwraca 
uwagę, że potrzebne są jednak środki, 
które pozwolą sprostać krótko- i 
średnioterminowym kosztom transformacji 
i uczynić je sprawiedliwymi;

5. jest zdania, że przejście na 
gospodarkę cyfrową we wszystkich 
sektorach może zmniejszyć ich ślad 
środowiskowy, a jednocześnie dać nowy 
impuls transformacji ekologicznej; zwraca 
uwagę, że potrzebne są jednak środki, 
które pozwolą sprostać krótko- i 
średnioterminowym kosztom transformacji 
i chronić miejsca pracy i zatrudnienie 
oraz uczynić je sprawiedliwymi;

Or. it

Poprawka 119
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że przejście na 
gospodarkę cyfrową we wszystkich 
sektorach może zmniejszyć ich ślad 
środowiskowy, a jednocześnie dać nowy 
impuls transformacji ekologicznej; zwraca 
uwagę, że potrzebne są jednak środki, 
które pozwolą sprostać krótko- i 
średnioterminowym kosztom transformacji 
i uczynić je sprawiedliwymi;

5. jest zdania, że cyfryzacja we 
wszystkich sektorach może zmniejszyć ich 
ślad środowiskowy, a jednocześnie dać 
nowy impuls transformacji ekologicznej; 
zwraca uwagę, że potrzebne są jednak 
środki, które pozwolą sprostać krótko- i 
średnioterminowym kosztom transformacji 
i uczynić je sprawiedliwymi;

Or. en
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Poprawka 120
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Komisji o ocenę 
potencjalnego wpływu masowego rozwoju 
rozwiązań cyfrowych na środowisko oraz 
o umieszczenie wymogów dotyczących 
efektywności energetycznej i gospodarki 
o obiegu zamkniętym u podstaw rozwoju 
technologii cyfrowych i centrów danych; 
zwraca się do Komisji o zaproponowanie 
konkretnych możliwości, dzięki którym 
rozwiązania cyfrowe służyłyby 
transformacji ekologicznej, oraz 
o opracowanie metodyki monitorowania, 
ilościowego określania i ograniczania 
coraz większego wpływu technologii 
cyfrowych na środowisko;

Or. en

Poprawka 121
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że budownictwo jest 
jednym z najmniej zautomatyzowanych 
i ucyfrowionych oraz najbardziej 
zasobochłonnych sektorów w Unii 
Europejskiej; stosowanie innowacyjnych 
i przyszłościowych technologii na placu 
budowy zwiększyłoby stopień cyfryzacji 
sektora, a zarazem poprawiłoby 
efektywność wykorzystania zasobów; 
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podobnie przyjęcie rozwiązań cyfrowych 
w środowisku zbudowanym umożliwiłoby 
poprawę charakterystyki energetycznej 
budynków;

Or. en

Poprawka 122
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. popiera tworzenie symbiotycznych 
relacji gospodarczych, które pozwalają na 
współpracę przedsiębiorstw i innych 
instytucji w celu usprawnienia 
racjonalizacji zasobów i gospodarowania 
odpadami;

Or. en

Poprawka 123
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. z zadowoleniem przyjmuje cel 
Komisji, jakim jest stworzenie wysoce 
energooszczędnych, zrównoważonych 
i neutralnych dla klimatu centrów danych 
do 2030 r.; w związku z tym wzywa 
Komisję do niezwłocznego przedstawienia 
odpowiednich środków regulacyjnych 
i innych niezbędnych środków oraz do 
wdrożenia zarządzania i instrumentów 
rynkowych w celu wspierania 
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znormalizowanej dokumentacji 
i przejrzystości w dziedzinie obiegu 
zamkniętego, śladu środowiskowego 
i klimatycznego centrów danych i sieci 
komunikacyjnych; nalega, aby te nowe 
środki i instrumenty promowały 
efektywność energetyczną, efektywne 
gospodarowanie zasobami, najlepsze 
dostępne technologie chłodzenia 
i wykorzystania ciepła odpadowego 
w ciepłownictwie lub innych 
zastosowaniach, a także wykorzystywanie 
energii odnawialnej poprzez stosowanie 
obowiązkowych norm na poziomie 
systemu i komponentów; zaleca, aby te 
środki i instrumenty miały również na 
celu złagodzenie wpływu centrów danych 
na sieć elektroenergetyczną oraz ślad 
gazów cieplarnianych spowodowany 
przeciążeniem sieci;

Or. en

Poprawka 124
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. uważa również, że stosowanie 
zrównoważonych produktów 
biopochodnych i systemów opartych na 
obiegu zamkniętym w sektorach 
budownictwa i renowacji może pomóc 
w osiągnięciu unijnych celów 
środowiskowych poprzez opracowanie 
ram regulacyjnych dla uznawania 
pochłaniania dwutlenku węgla, a także 
poprzez opracowanie wiążących zasad 
dotyczących zielonych zamówień 
publicznych umożliwiających 
użytkownikom wybór zrównoważonych 
i przyjaznych dla klimatu materiałów 
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i surowców wtórnych;

Or. en

Poprawka 125
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. przypomina, że przy ocenie 
różnych rozwiązań i zastosowań należy 
zawsze stosować zasadę „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”;

Or. en

Poprawka 126
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla znaczenie zachęcania do 
nabywania materiałów nadających się do 
recyklingu i wykorzystywania surowców 
wtórnych, także jako narzędzia 
zapewniającego niezależność przemysłową 
Unii i utrzymanie miejsc pracy w sektorze 
wytwórczym;

Or. en

Poprawka 127
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że pozytywna rola, jaką 
odgrywają przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej, które torują drogę do modeli 
gospodarki o obiegu zamkniętym, powinna 
być inspiracją dla innych przedsiębiorstw, 
oraz uważa, że takie najlepsze praktyki 
należy eksponować;

6. uważa, że pozytywna rola, jaką 
odgrywają przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej, które torują drogę do modeli 
gospodarki o obiegu zamkniętym, powinna 
być inspiracją dla innych przedsiębiorstw, 
oraz uważa, że takie najlepsze praktyki 
należy eksponować; podkreśla, że 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej są 
tylko elementem, a nie fundamentem 
działań na rzecz zrównoważonej pod 
względem finansowym gospodarki 
o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 128
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że pozytywna rola, jaką 
odgrywają przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej, które torują drogę do modeli 
gospodarki o obiegu zamkniętym, powinna 
być inspiracją dla innych przedsiębiorstw, 
oraz uważa, że takie najlepsze praktyki 
należy eksponować;

6. uważa, że pozytywna rola, jaką 
odgrywają przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej, które torują drogę do modeli 
gospodarki o obiegu zamkniętym, powinna 
być inspiracją dla innych przedsiębiorstw, 
oraz uważa, że takie najlepsze praktyki 
należy eksponować i wspierać poprzez 
ukierunkowane zachęty;

Or. en

Poprawka 129
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
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Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że pozytywna rola, jaką 
odgrywają przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej, które torują drogę do modeli 
gospodarki o obiegu zamkniętym, powinna 
być inspiracją dla innych przedsiębiorstw, 
oraz uważa, że takie najlepsze praktyki 
należy eksponować;

6. uważa, że pozytywna rola, jaką 
odgrywają przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej, które torują drogę do modeli 
gospodarki o obiegu zamkniętym, powinna 
być inspiracją dla innych przedsiębiorstw, 
oraz uważa, że takie najlepsze praktyki 
należy eksponować i odpowiednio 
wspierać;

Or. en

Poprawka 130
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że przy opracowywaniu 
planu działania dotyczącego gospodarki 
o obiegu zamkniętym konieczne jest, aby 
Komisja stworzyła zachęty dla 
producentów i konsumentów, obejmujące 
między innymi ulgi podatkowe, a także 
systemy wsparcia finansowego 
pokrywającego koszty zmian procesów 
produkcyjnych i rozwoju 
technologicznego; zwraca uwagę na 
znaczenie szerokiego dostępu do centrów 
kompetencji, w których przedsiębiorcy 
będą mogli poznać podstawowe i bardziej 
zaawansowane formy szeroko 
rozumianego ekoprojektu;

Or. en

Poprawka 131
Ville Niinistö
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wspierania 
transformacji cyfrowej, która opiera się na 
maksymalizacji wartości danych i 
wdrażaniu rozwiązań opartych na 
technologiach cyfrowych, aby umożliwić 
zrównoważone wykorzystanie zasobów i 
maksymalnie wydłużyć przydatność 
produktów i materiałów.

7. wzywa Komisję do wspierania 
zrównoważonej transformacji cyfrowej, 
która opiera się na maksymalizacji 
wartości danych, przy zapewnieniu 
ochrony danych osobowych, i wdrażaniu 
rozwiązań opartych na technologiach 
cyfrowych, aby umożliwić efektywne, 
oparte na obiegu zamkniętym 
i zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
stosowanie podejścia bazującego na 
obiegu zamkniętym w celu maksymalnego 
wydłużenia przydatności produktów i 
materiałów, w szczególności poprzez 
udostępnianie informacji o materiałach, 
składzie chemicznym, toksyczności, 
wydajności obiegu zamkniętego i śladzie 
środowiskowym;

Or. en

Poprawka 132
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wspierania 
transformacji cyfrowej, która opiera się na 
maksymalizacji wartości danych i 
wdrażaniu rozwiązań opartych na 
technologiach cyfrowych, aby umożliwić 
zrównoważone wykorzystanie zasobów i 
maksymalnie wydłużyć przydatność 
produktów i materiałów.

7. wzywa Komisję do wspierania 
transformacji cyfrowej, która opiera się na 
maksymalizacji wartości danych i 
wdrażaniu rozwiązań opartych na 
technologiach cyfrowych, aby umożliwić 
zrównoważone wykorzystanie zasobów i 
maksymalnie wydłużyć przydatność 
produktów i materiałów; zachęca do 
wprowadzenia cyfrowych paszportów 
produktów wraz z odpowiednimi 
platformami do gromadzenia 
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i przechowywania danych w kontekście 
europejskiej przestrzeni danych.

Or. en

Poprawka 133
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wspierania 
transformacji cyfrowej, która opiera się na 
maksymalizacji wartości danych i 
wdrażaniu rozwiązań opartych na 
technologiach cyfrowych, aby umożliwić 
zrównoważone wykorzystanie zasobów i 
maksymalnie wydłużyć przydatność 
produktów i materiałów.

7. wzywa Komisję do wspierania 
transformacji cyfrowej, która opiera się na 
maksymalizacji wartości danych i 
wdrażaniu rozwiązań opartych na 
technologiach cyfrowych, aby stworzyć 
zrównoważone i bezpieczne rynki 
surowców wtórnych, umożliwić 
zrównoważone wykorzystanie zasobów i 
maksymalnie wydłużyć przydatność 
produktów i materiałów.

Or. en

Poprawka 134
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wspierania 
transformacji cyfrowej, która opiera się na 
maksymalizacji wartości danych i 
wdrażaniu rozwiązań opartych na 
technologiach cyfrowych, aby umożliwić 
zrównoważone wykorzystanie zasobów i 
maksymalnie wydłużyć przydatność 
produktów i materiałów.

7. wzywa Komisję do wspierania 
zrównoważonej pod względem 
środowiskowym transformacji cyfrowej, 
która opiera się na maksymalizacji 
wartości danych i wdrażaniu rozwiązań 
opartych na technologiach cyfrowych, aby 
umożliwić oparte na obiegu zamkniętym, 
zrównoważone, ograniczone i efektywne 
wykorzystanie zasobów i maksymalnie 
wydłużyć przydatność produktów i 
materiałów.
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Or. en

Poprawka 135
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wspierania 
transformacji cyfrowej, która opiera się na 
maksymalizacji wartości danych i 
wdrażaniu rozwiązań opartych na 
technologiach cyfrowych, aby umożliwić 
zrównoważone wykorzystanie zasobów i 
maksymalnie wydłużyć przydatność 
produktów i materiałów.

7. wzywa Komisję do wspierania 
transformacji cyfrowej, która opiera się na 
maksymalizacji wartości danych i 
wdrażaniu rozwiązań opartych na 
technologiach cyfrowych, aby umożliwić 
zrównoważone wykorzystanie zasobów i 
maksymalnie wydłużyć przydatność, 
trwałość, możliwość ponownego 
wykorzystania i naprawy produktów i 
materiałów.

Or. en

Poprawka 136
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że sztuczna inteligencja 
może być czynnikiem umożliwiającym 
i przyspieszającym przejście na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
pomagając odblokować możliwości 
gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez 
ulepszanie projektowania, eksploatacji 
modeli biznesowych i optymalizację 
infrastruktury, pobudzanie rozwoju 
całkowicie nowych produktów 
i przedsiębiorstw o obiegu zamkniętym 
oraz wspieranie tradycyjnych podmiotów 
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w przechodzeniu na działalność bardziej 
odpowiadającą zasadom gospodarki 
o obiegu zamkniętym.

Or. en

Poprawka 137
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla potrzebę stymulowania 
rozwoju wiodących rynków 
i wprowadzenia skalowalnych 
instrumentów przyciągających popyt na 
zrównoważone materiały i produkty 
przemysłowe, w szczególności przy 
wysokich wymaganiach dotyczących 
wydatków kapitałowych; wzywa Komisję 
do ustanowienia bardziej ambitnych i 
skutecznych norm, kontyngentów i 
standardów w dziedzinie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, recyklingu, 
oszczędności zasobów i energii, zerowego 
zanieczyszczenia i gospodarki o obiegu 
zamkniętym w celu wsparcia ram polityki 
zrównoważonych produktów; zwraca 
uwagę na zmianę standardów zamówień 
na podstawowe materiały, np. w sektorze 
budowlanym, a także na wprowadzenie 
uprawnień do zakupu zrównoważonych 
produktów i materiałów dla dużych 
konsumentów z sektora prywatnego, 
kontyngentów na produkty i materiały 
neutralne dla klimatu, w tym stali 
o zerowej zawartości węgla oraz cementu 
niskoemisyjnego, a także obowiązkowego 
etykietowania dotyczącego trwałości 
i możliwości naprawy produktów oraz 
ulepszonych informacji dla 
konsumentów; 

Or. en
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Poprawka 138
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. dostrzega, że cyfryzacja ma do 
odegrania ważną rolę w poprawie 
stosowania zasad gospodarki o obiegu 
zamkniętym; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zmaksymalizowanie 
i pełne wykorzystanie synergii między 
cyfryzacją a gospodarką o obiegu 
zamkniętym, między innymi w celu 
ograniczenia energochłonnego wydobycia 
surowców oraz zwiększenia odporności 
i trwałości gospodarki UE; uważa, że 
wczesny rozwój narzędzi cyfrowych 
w kontekście gospodarki o obiegu 
zamkniętym pomoże UE stać się 
światowym liderem w korzystaniu 
z rozwiązań cyfrowych; zwraca uwagę 
jednocześnie, że Komisja i państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
cyfrowe przeglądy dotyczące przejścia na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz 
przeglądy dotyczące zrównoważonego 
charakteru transformacji cyfrowej, aby 
zapobiec negatywnym skutkom 
zewnętrznym.

Or. en

Poprawka 139
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że dostępność danych 
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o produktach, materiałach i procesach 
przemysłowych ma kluczowe znaczenie 
dla przejścia na bardziej zrównoważone 
projektowanie produktów, ich 
użytkowanie i ponowne wykorzystanie lub 
usuwanie; podkreśla znaczenie 
przejrzystych i identyfikowalnych 
łańcuchów wartości dla zapewnienia 
dostępności danych; uważa, że potrzebne 
są szybkie działania w celu udostępnienia 
takich danych oraz umożliwienia 
wymiany i ponownego wykorzystywania 
tych danych; w tym kontekście popiera 
zamiar Komisji dotyczący ustanowienia 
wspólnej europejskiej przestrzeni danych 
dla inteligentnych aplikacji o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 140
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. popiera inicjatywę UE dotyczącą 
zrównoważonych produktów jako główne 
działanie mające na celu poprawę 
możliwości recyklingu, trwałości 
i wydajności produktów oraz wyraża 
aprobatę dla włączenia większej liczby 
grup produktów do dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów 
niezwiązanych z energią; nalega również, 
aby stosować te same wymogi UE 
dotyczące produktów wobec materiałów 
i towarów importowanych z państw 
trzecich;

Or. en
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Poprawka 141
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. popiera inicjatywę UE dotyczącą 
zrównoważonych produktów jako główne 
działanie mające na celu poprawę 
możliwości recyklingu, trwałości 
i wydajności produktów oraz wyraża 
aprobatę dla włączenia większej liczby 
grup produktów do dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów 
niezwiązanych z energią; nalega również, 
aby stosować te same wymogi UE 
dotyczące produktów wobec materiałów 
i towarów importowanych z państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 142
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. popiera inicjatywę UE dotyczącą 
zrównoważonych produktów jako główne 
działanie mające na celu poprawę 
możliwości recyklingu, trwałości 
i wydajności produktów oraz wyraża 
aprobatę dla włączenia większej liczby 
grup produktów do dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów 
niezwiązanych z energią; nalega również, 
aby stosować te same wymogi UE 
dotyczące produktów wobec materiałów 
i towarów importowanych z państw 
trzecich;
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Or. en

Poprawka 143
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że ważne jest powiązanie 
kwestii cyfrowych i klimatycznych 
w programach szkoleniowych w dziedzinie 
cyfryzacji, na przykład poprzez ułatwianie 
cyfrowego śledzenia, a tym samym 
zapewnianie przejrzystości w łańcuchach 
wartości lub tworzenie internetu rzeczy, 
który przyspiesza gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i pomaga zwiększyć 
świadomość na temat potencjalnych 
oszczędności energii i zasobów, w tym 
samego systemu informatycznego;

Or. en

Poprawka 144
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do inwestowania 
w łączność i infrastrukturę cyfrową, z 
promowaniem rozwiązań, które 
przyczyniają się do mniejszego śladu 
węglowego i wykorzystania zasobów 
naturalnych i materiałów, a także 
gwarantują trwałość cyklu życia produkcji 
i wydłużenie cyklu życia produktu.

Or. en
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Poprawka 145
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do 
zaproponowania zakazu składowania, 
który obowiązuje już w niektórych 
państwach członkowskich, i w tym 
kontekście do przeanalizowania 
światowego zakazu stosowania możliwych 
do uniknięcia i zbędnych jednorazowych 
tworzyw sztucznych oraz do promowania 
gospodarki o obiegu zamkniętym na 
całym świecie;

Or. en

Poprawka 146
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wyraża przekonanie, że rzetelne 
i przejrzyste informacje są niezbędne, aby 
budować zaufanie konsumentów do 
zasadności twierdzeń dotyczących 
ekologiczności i chronić ich przed 
wszelkiego rodzaju pseudoekologicznym 
marketingiem;

Or. en

Poprawka 147
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. uważa, że gospodarka o obiegu 
zamkniętym w połączeniu z programem 
„zero zanieczyszczeń” musi stać 
się centralnym elementem gospodarki 
Unii, nadającej priorytetowe znaczenie 
zapobieganiu powstawaniu odpadów 
i ograniczeniu zużycia energii i zasobów 
we wszystkich sektorach przemysłu, ich 
produktach, procesach produkcyjnych, 
modelach biznesowych i łańcuchach 
wartości, co przyczyni się do 
dematerializacji i detoksykacji unijnej 
gospodarki i zmniejszenia zależności 
Europy od surowców pierwotnych, a 
zarazem będzie zachęcać do innowacji, 
tworzenia nowych rynków, a także 
zapewni ogromny potencjał tworzenia 
nowych bezpiecznych, sprawiedliwie 
wynagradzanych i trwałych miejsc pracy 
na szczeblu lokalnym, w szczególności dla 
MŚP; podkreśla silne synergie między 
działaniami w dziedzinie klimatu, 
sprawiedliwą transformacją a gospodarką 
o obiegu zamkniętym, w szczególności 
w sektorach energochłonnych 
i zasobochłonnych;

Or. en

Poprawka 148
Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla znaczenie działań na 
rzecz pobudzenia rynku wewnętrznego UE 
poprzez ustanowienie obowiązkowych 
kryteriów dla zielonych zamówień 
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publicznych, zachęcanie do zamawiania 
materiałów nadających się do recyklingu 
i wykorzystywania surowców wtórnych; 
zwraca się do Komisji o dokonanie oceny 
środków, takich jak zachęty ekonomiczne 
i ulgi podatkowe, w celu nagradzania 
niskoemisyjnych produktów i materiałów, 
które zostaną wyprodukowane, takich jak 
ekologiczna stal;

Or. en

Poprawka 149
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa Komisję do oceny 
środowiskowych atrybutów produktów lub 
usług przy użyciu solidnej metodyki 
opartej na ocenie cyklu życia, w tym 
podejścia „od kołyski do kołyski”; wzywa 
Komisję do uwzględnienia różnych 
parametrów, takich jak recykling po 
wycofaniu z eksploatacji lub zawartość 
materiałów z recyklingu, na potrzeby 
oceny wskaźników recyklingu materiałów 
i produktów, biorąc pod uwagę charakter 
materiału i jego łańcuch wartości w 
wymiarze recyklingu;

Or. en

Poprawka 150
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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7b. zwraca uwagę, że odzysk ciepła jest 
bardziej przyjazny dla klimatu niż 
składowanie i że ma ugruntowaną rolę 
w europejskiej gospodarce o obiegu 
zamkniętym dzięki produkcji energii ze 
spalania odpadów nienadających się do 
recyklingu; zwraca się w związku z tym 
o uznanie tej metody – zgodnie 
z kryteriami naukowymi i neutralnością 
technologiczną – za przyjazną dla 
zasobów i klimatu;

Or. en

Poprawka 151
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. uważa, że propozycja Komisji 
dotycząca opracowania cyfrowych 
„paszportów produktów” jest krokiem we 
właściwym kierunku, jeśli chodzi 
o wykorzystywanie danych; podkreśla, że 
takie paszporty produktów powinny 
zawierać dane w formatach 
interoperacyjnych i nadających się do 
ponownego wykorzystania oraz że 
informacje powinny być jasne, 
wiarygodne i łatwo dostępne dla 
wszystkich uczestników rynku, niezależnie 
od ich wielkości;

Or. en

Poprawka 152
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że zapewnienie czystych 
i bezpiecznych cykli materiałowych jest 
warunkiem wstępnym utworzenia 
wiarygodnego rynku surowców wtórnych 
w UE; wierzy, że baza danych SCIP 
utworzona przez ECHA będzie 
stymulować innowacje w przemyśle; 
wzywa Komisję do rozszerzenia zakresu 
bazy danych na wszystkie substancje 
potencjalnie niebezpieczne;

Or. en

Poprawka 153
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. zwraca się do Komisji 
o zainwestowanie w opracowanie 
kluczowych wskaźników efektywności 
powiązanych z celami zrównoważonego 
rozwoju w celu wypracowania bardziej 
zrównoważonego modelu biznesowego dla 
przemysłu europejskiego; w szczególności 
wzywa Komisję do wspierania 
i wzmacniania partnerstw między różnymi 
sektorami przemysłu oraz między 
sektorami publicznym i prywatnym, przy 
pełnym osiągnięciu celu zrównoważonego 
rozwoju nr 17;

Or. en

Poprawka 154
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla potrzebę zorganizowania 
poszczególnych przedsiębiorstw i sektorów 
w celu wykonywania długoterminowych 
czynności konserwacyjnych poprzez 
szkolenie swoich pracowników, 
zachowanie umiejętności i wiedzy na 
temat starszych produktów, a także 
tworzenie i utrzymywanie zapasów 
kompatybilnych części zamiennych;

Or. en

Poprawka 155
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. zdecydowanie popiera ambicję 
Komisji dotyczącą stworzenia dobrze 
funkcjonującego rynku UE dla surowców 
wtórnych; podkreśla potrzebę wspierania 
wykorzystania i recyklingu tych 
materiałów, niezależnie od ich statusu 
prawnego, tj. niezależnie od posiadania 
statusu odpadów, statusu produktów 
ubocznych lub utraty statusu odpadu;

Or. en

Poprawka 156
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. podkreśla, że przejście przemysłu 
europejskiego na model o obiegu 
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zamkniętym mogłoby obniżyć emisje 
z sektorów energochłonnych o 56 % do 
2050 r. i zmniejszyć wpływ na utratę 
różnorodności biologicznej; w tym 
kontekście podkreśla znaczenie 
dostosowania unijnej strategii 
przemysłowej i strategii dotyczącej 
biogospodarki do planu działania 
dotyczącego gospodarki o obiegu 
zamkniętym, aby zapewnić wymagane 
zmiany systemowe i zieloną 
transformację; podkreśla, że 
wykorzystanie zrównoważonych 
surowców, takich jak zrównoważone 
materiały odnawialne, musi 
być centralnym elementem planu 
działania dotyczącego gospodarki 
o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 157
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. zwraca się do Komisji o dokonanie 
postępów w kierunku wzmocnionej 
integracji między gospodarką o obiegu 
zamkniętym a strategią przemysłową, aby 
pomóc w osiągnięciu przyspieszonej 
zerowej emisji gazów cieplarnianych 
w przemyśle i w dążeniu do przemysłu 
odnawialnego o zerowym 
zanieczyszczeniu, w szczególności poprzez 
rozważenie określenia najlepszych 
dostępnych technologii na rzecz 
efektywnego wykorzystania energii 
i zasobów oraz zdefiniowanie 
minimalnych wymagań dotyczących 
wydajności dla materiałów i produktów 
pośrednich pochodzących 
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z energochłonnego przemysłu;

Or. en

Poprawka 158
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. wzywa Komisję do oceny 
środowiskowych atrybutów produktów lub 
usług przy użyciu solidnej metodyki 
opartej na ocenie cyklu życia, w tym 
podejścia „od kołyski do kołyski”; wzywa 
Komisję do uwzględnienia różnych 
parametrów, takich jak recykling po 
wycofaniu z eksploatacji lub zawartość 
materiałów z recyklingu, na potrzeby 
oceny wskaźników recyklingu materiałów 
i produktów, biorąc pod uwagę charakter 
materiału i jego łańcuch wartości w 
wymiarze recyklingu;

Or. en

Poprawka 159
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. popiera plan określenia testu 
obiegu zamkniętego, który powinien 
uwzględniać wszystkie parametry 
produktów w obiegu zamkniętym, takie 
jak trwałość, możliwość ponownego 
wykorzystania, możliwość recyklingu 
i zawartość pochodząca z recyklingu; 
uważa, że podobnie jak cele dotyczące 
zawartości materiałów z recyklingu test 
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obiegu zamkniętego powinien odnosić się 
do konkretnego produktu;

Or. en

Poprawka 160
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. podkreśla znaczenie wdrożenia 
szeroko zakrojonego programu szkoleń 
i przekwalifikowania dla wszystkich 
pracowników, na których gospodarka 
o obiegu zamkniętym wywiera negatywny 
wpływ; zaleca, aby wszyscy pracownicy 
zajmujący się sortowaniem i recyklingiem 
odpadów zostali przeszkoleni w zakresie 
zautomatyzowanego testowania 
produktów i modułów przemysłowych;

Or. en

Poprawka 161
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. uważa, że przejście na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym pomoże zachować 
wartość w UE; wzywa Komisję do 
zaproponowania dalszych ograniczeń 
i środków dotyczących wywozu odpadów 
do państw trzecich w celu zmniejszenia 
emisji w całym cyklu życia produktów 
i strat materialnych;

Or. en
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Poprawka 162
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. popiera plany Komisji dotyczące 
wniosków ustawodawczych mających na 
celu zapewnienie bezpiecznego 
i zrównoważonego łańcucha wartości 
baterii o obiegu zamkniętym dla 
wszystkich baterii, pomimo różnicowania 
przepisów ze względu na rodzaj lub 
wykorzystanie baterii, i oczekuje, że 
wniosek ten obejmie środki dotyczące 
zakazu baterii jednorazowego użytku, 
ekoprojektu, obowiązków odnoszących się 
do wykorzystania i recyklingu, a także 
uwzględni społecznie i środowiskowo 
odpowiedzialne pozyskiwanie oraz 
ustanowienie systemu zwrotu lub 
odsprzedaży starych baterii 
wyprodukowanych w Europie; podkreśla 
potrzebę utworzenia w Europie silnego 
i zrównoważonego klastra baterii i ich 
magazynowania;

Or. en

Poprawka 163
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. podkreśla kluczową rolę, jaką 
konsumenci odgrywają w przejściu na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i wzywa 
konsumentów do lepszego przygotowania 
się do działania w sposób zgodny 
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z zasadami zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla znaczenie podnoszenia 
świadomości i edukacji konsumentów, aby 
pobudzać konsumentów do działania; 
podkreśla, że dostarczane konsumentom 
informacje o produktach związane 
z recyklingiem i naprawą muszą być 
znormalizowane i zrozumiałe; z 
zadowoleniem przyjmuje cele Komisji 
dotyczące ochrony konsumentów przed 
pseudoekologicznym marketingiem;

Or. en

Poprawka 164
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. zdecydowanie popiera ambicję 
Komisji dotyczącą stworzenia dobrze 
funkcjonującego rynku UE dla surowców 
wtórnych poprzez określanie i wdrażanie 
środków w zależności od konkretnych 
potrzeb dotyczących każdego materiału; 
podkreśla potrzebę wspierania 
wykorzystania i recyklingu tych 
materiałów, niezależnie od ich statusu 
prawnego, tj. niezależnie od posiadania 
statusu odpadów, statusu produktów 
ubocznych lub utraty statusu odpadu, 
gdyż liczą się wyłącznie ich ostateczne 
właściwości środowiskowe i techniczne;

Or. en

Poprawka 165
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7d. podkreśla, że przejście na 
gospodarkę o prawdziwie zamkniętym 
obiegu musi być negocjowane ze 
związkami zawodowymi, aby 
zagwarantować ochronę zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników; uważa, że 
należy wybierać przedstawicieli związków 
zawodowych ds. bezpieczeństwa, którzy 
sprawdzają, czy przestrzegane są przepisy 
dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
czy warunki pracy są odpowiednie;

Or. en

Poprawka 166
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. podkreśla znaczenie pobudzenia 
rynku wewnętrznego UE poprzez zielone 
zamówienia publiczne, zachęcanie do 
zamawiania materiałów nadających się do 
recyklingu i wykorzystywania surowców 
wtórnych;

Or. en

Poprawka 167
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. uważa, że materiały odnawialne 
pozyskiwane w sposób zrównoważony 
odegrają ważną rolę w przejściu do 
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neutralnego dla klimatu przemysłu i całej 
gospodarki, oraz podkreśla potrzebę 
stymulowania inwestycji w rozwój 
zrównoważonej biogospodarki o obiegu 
zamkniętym, w której surowce kopalne 
zastępowane są materiałami 
odnawialnymi i biomateriałami 
pozyskiwanymi w sposób zrównoważony 
i używanymi tak długo, jak to możliwe, na 
przykład w budynkach, tekstyliach, 
produktach chemicznych, opakowaniach, 
przemyśle stoczniowym i produkcji 
energii; podkreśla, że powinno to odbywać 
się z poszanowaniem ograniczeń 
ekologicznych;

Or. en

Poprawka 168
Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. popiera plan określenia testu 
obiegu zamkniętego, który powinien 
uwzględniać wszystkie parametry 
produktów w obiegu zamkniętym, takie 
jak trwałość, możliwość ponownego 
wykorzystania, możliwość recyklingu 
i zawartość pochodząca z recyklingu; 
uważa, że podobnie jak cele dotyczące 
zawartości materiałów z recyklingu test 
obiegu zamkniętego powinien odnosić się 
do konkretnego produktu; zachęca 
Komisję do wprowadzenia specyficznych 
dla produktu celów i środków w zakresie 
zawartości materiałów pochodzących 
z recyklingu, w stosownych przypadkach, 
oraz możliwości recyklingu (obiegu 
zamkniętego), przy jednoczesnym 
zapewnieniu wydajności i bezpieczeństwa 
odnośnych produktów;

Or. en
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Poprawka 169
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. podkreśla, że związki zawodowe 
mają do odegrania ważną rolę 
w tworzeniu sojuszy między pracownikami 
formalnymi i nieformalnymi; uważa, że 
takie sojusze zapewniłyby lepsze 
i bezpieczniejsze warunki pracy dla 
wszystkich pracowników zajmujących się 
odpadami, a jednocześnie rozszerzyłyby 
działania gospodarcze o obiegu 
zamkniętym; apeluje o utworzenie i 
uogólnienie struktur zrzeszających organy 
publiczne, formalnych pracowników 
i nieformalne podmioty zajmujące się 
recyklingiem odpadów;

Or. en

Poprawka 170
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7f. podkreśla, że chociaż procesy 
automatyzacji mogą stworzyć 
bezpieczniejsze środowisko pracy dla 
pracowników, zmiany w pracy należy 
negocjować ze związkami zawodowymi, 
aby zagwarantować, że automatyzacja nie 
będzie miała negatywnego wpływu na tzw. 
pracowników niewykwalifikowanych; 
uważa, że procesy automatyzacji powinny 
stanowić podstawę do znacznego 
skrócenia czasu pracy wszystkich 
pracowników;
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Or. en

Poprawka 171
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 7 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7f. zdecydowanie popiera ambicję 
Komisji, aby zacieśnić międzynarodową 
współpracę w dziedzinie gospodarki 
o obiegu zamkniętym, ponieważ 
gospodarka o obiegu zamkniętym 
w dużym stopniu wymaga perspektywy 
międzynarodowej, jako że przepływy 
materiałów i produktów mają często 
charakter globalny, a przedsiębiorstwa 
europejskie działają na rynku światowym;

Or. en

Poprawka 172
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7f. wzywa Komisję do pełnego 
włączenia zasad gospodarki o obiegu 
zamkniętym do przyszłych strategii 
dotyczących fali renowacji 
i zrównoważonego środowiska 
zbudowanego, a także do aktualizacji 
dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków oraz dyrektywy 
w sprawie energii odnawialnej;

Or. en
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Poprawka 173
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7g. podkreśla konieczność 
odpowiedniego zarządzania odpadami 
budowlanymi i rozbiórkowymi oraz 
potrzebę ograniczenia generowania takich 
odpadów; zauważa, że poprawa 
przejrzystości i identyfikowalności 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
jest konieczna, aby poprawić identyfikację 
odpadów, zbudować zaufanie do jakości 
i bezpieczeństwa materiałów ponownie 
wykorzystywanych lub poddanych 
recyklingowi, zapewnić odpowiednie 
i bezpieczne postępowanie ze wszystkimi 
odpadami budowlanymi i zastępowanie 
substancji niebezpiecznych 
w strumieniach odpadów w celu ochrony 
zdrowia mieszkańców i pracowników, 
a także środowiska; zwraca uwagę, że 
obecne podejście zastosowane w 
deklaracji środowiskowej produktu należy 
poszerzyć i wykorzystać jako wkład 
w ocenę budynków na wzór ram 
zrównoważonego budownictwa Level(s); 
wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych działań związanych z tą 
kwestią w planie działania dotyczącym 
gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
w strategii na rzecz zrównoważonego 
środowiska zbudowanego;

Or. en

Poprawka 174
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 g (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7g. podkreśla, że prawdziwa 
gospodarka o obiegu zamkniętym może 
być zrównoważona tylko wtedy, gdy 
zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych 
w niej pracowników będzie traktowane 
priorytetowo; zwraca uwagę, że niektóre 
działania związane z recyklingiem, 
naprawami i ponownym wykorzystaniem 
wiążą się z wysokim ryzykiem; podkreśla, 
że niewystarczająco bezpieczne warunki 
pracy dla pracowników mogą narazić całe 
nasze społeczeństwo na zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa; potępia fakt, że 
plan działania Komisji dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
absolutnie pomija zagrożenia dla zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników, którzy 
działają w gospodarce o obiegu 
zamkniętym; wyraża głębokie 
zaniepokojenie faktem, że strategie 
polityczne i praktyki w dziedzinie 
gospodarki o obiegu zamkniętym można 
rozwijać bez oceny ryzyka uwzględniającej 
zdrowie pracowników;

Or. en

Poprawka 175
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7h. przypomina, że większość odpadów 
powstaje w budownictwie, które 
przyczyniło się do powstania ponad 36 % 
wszystkich odpadów w UE w 2016 r.; 
podkreśla, że pracownicy zajmujący się 
odpadami z budowy i rozbiórki są 
narażeni na działanie materiałów 
niebezpiecznych, takich jak smoła, odpady 
radioaktywne, ołów i komponenty 
elektryczne zawierające rtęć; podkreśla, że 
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nadmierne zapylenie w zakładach 
recyklingu odpadów z budownictwa 
i rozbiórki stwarza rzeczywiste zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników; domaga się, aby 
dobrowolne zobowiązania polityczne 
określone w unijnym protokole 
gospodarowania odpadami z budowy 
i rozbiórki stały się wiążące w celu 
zapewnienia lepszej ochrony 
pracowników; podkreśla potrzebę 
przeprowadzenia odpowiednich ocen 
ryzyka i konsultacji z odpowiednimi 
związkami zawodowymi w celu 
zapewnienia zwiększenia unijnych 
zdolności do recyklingu odpadów 
z budownictwa i rozbiórki w sposób 
chroniący pracowników i środowisko;

Or. en

Poprawka 176
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7i. uważa, że ponowna komunalizacja 
usług związanych ze zbiórką odpadów to 
lepszy sposób zagwarantowania, by 
zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
były godziwe i szanowane oraz by byli oni 
sprawiedliwie wynagradzani; w związku z 
tym wzywa do ponownej komunalizacji 
tych działań w całej UE, a bardziej 
ogólnie do wzmocnienia usług 
publicznych i publicznej własności, 
zarządzania i demokratycznej kontroli nad 
działalnością w ramach gospodarki 
o obiegu zamkniętym;

Or. en
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Poprawka 177
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7j. przypomina, że średnie trwanie 
życia pracowników służb sanitarnych 
i kanalizacyjnych jest znacznie krótsze niż 
szerszej populacji ze względu na wysokie 
ryzyko narażenia na niebezpieczne 
czynniki biologiczne; podkreśla, że 
pandemia COVID-19 zwiększyła 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników służb sanitarnych; domaga 
się systematycznego wyposażania 
pracowników służb sanitarnych 
w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej; 
domaga się przeprowadzenia 
odpowiednich ocen ryzyka 
w porozumieniu z odpowiednimi 
związkami zawodowymi, aby zapewnić 
ochronę zdrowia pracowników służb 
kanalizacyjnych, w szczególności 
w odniesieniu do pandemii COVID-19; 
apeluje do państw członkowskich 
o uznanie uciążliwego charakteru tych 
miejsc pracy i ustanowienie lub 
utrzymanie systemów wcześniejszych 
emerytur dla tych pracowników; 
stwierdza, że pracownicy z tych sektorów 
powinni w chwili przejścia na emeryturę 
korzystać z pomocy socjalnej i medycznej 
dostosowanej do ich szczególnych potrzeb;

Or. en

Poprawka 178
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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7k. podkreśla, że zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (WEEE) to 
jeden z najszybciej rozwijających się 
strumieni w Unii; przypomina, że według 
szacunków mniej niż 40 % zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
w Unii podlega obecnie recyklingowi; 
stwierdza, że zagrożenia dla zdrowia 
i bezpieczeństwa związane ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym są 
znaczne, ponieważ zawiera on złożoną 
mieszaninę materiałów o niebezpiecznym 
składzie; podkreśla, że w rezultacie 
naprawa i recykling produktów 
elektronicznych naraża pracowników na 
toksyczne i radioaktywne materiały; 
domaga się, aby pracownicy tego sektora 
otrzymywali odpowiednie środki ochrony 
osobistej; domaga się rozszerzenia prawa 
do odpowiedniego wyposażenia ochrony 
osobistej na nieformalną gospodarkę 
o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 179
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7l. przypomina, że wywóz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego do 
krajów spoza OECD i krajów spoza UE 
jest nielegalny; podkreśla, że według 
badania przeprowadzonego przez 
Uniwersytet ONZ aż 90 % światowego 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego nielegalnie sprzedano 
lub wyrzucono, ponieważ tysiące ton 
takiego sprzętu są fałszywie deklarowane 
jako towar używany; przypomina, że 
według szacunków każdego roku 352 474 
tony metryczne zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego są 
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wywożone z krajów UE do krajów 
globalnego Południa, w których przepisy 
socjalne, dotyczące zdrowia 
i bezpieczeństwa są mniej restrykcyjne niż 
przepisy obowiązujące w Unii; potępia tę 
nielegalną i skandaliczną praktykę; 
apeluje o harmonizację definicji odpadów 
w Unii i zjednoczenie wysiłków 
w dziedzinie nadzoru rynku w celu 
uniknięcia takiego nielegalnego wywozu 
odpadów; wzywa Komisję do 
wprowadzenia wymogów należytej 
staranności wiążących dla unijnych 
przedsiębiorstw wywożących używane 
produkty i odpady, aby w całym łańcuchu 
wartości przestrzegały norm 
środowiskowych i społecznych 
odpowiadających normom obowiązującym 
w Unii;

Or. en

Poprawka 180
Manuel Bompard, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 7 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7m. przypomina, że chociaż często 
systemy przetwarzania odpadów w energię 
promuje się jako „przyjazne dla 
środowiska”, nie są one zrównoważonym 
rozwiązaniem w perspektywie 
długoterminowej, ponieważ 
niejednokrotnie zniechęcają do 
zapobiegania powstawaniu odpadów, 
a także do recyklingu; podkreśla, że w 
ramach tych systemów nadal wytwarzane 
są odpady, a w szczególności pozostałości, 
które są niebezpieczne i stanowią 
zagrożenie dla pracowników i środowiska; 
zwraca uwagę, że spalanie niektórych 
produktów, takich jak tworzywa sztuczne, 
zwiększa również emisje CO2 
i zanieczyszczenie powietrza; apeluje 
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o radykalne ograniczenie stosowania tych 
systemów i wykluczenie ich z ram 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 181
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 7 n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7n. potępia tworzenie prywatnych 
monopoli i utrzymujące się załamanie 
usług publicznych w dziedzinie energii, 
wody i odpadów, co ostatnio 
zilustrowała oferta przejęcia Suezu przez 
Veolię; apeluje o powrót do publicznego 
zarządzania zbieraniem i przetwarzaniem 
odpadów;

Or. en


