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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 1
Umocowanie 2

- uwzględniając art. 6 i 174 Traktatu WE, proces z Cardiff (wnioski Rady Europejskiej 
w Cardiff, 15-16 czerwca 1998 r.) oraz strategię zrównoważonego rozwoju (wnioski 
Rady Europejskiej w Göteborgu, 15-16 czerwca 2001 r.),

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 2
Umocowanie 3 a (nowe)

- uwzględniając Światowy Szczyt w sprawie Zrównoważonego Rozwoju oraz Plan 
Wdrożenia z Johannesburga (2002 r.),

Or. en
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Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A a (nowy)

Aa. mając na uwadze, że według wniosków Rady Europejskiej w Göteborgu 
zrównoważony rozwój opiera się na trzech filarach, a mianowicie ochronie 
środowiska naturalnego, rozwoju gospodarczym oraz spójności społecznej,

Or. en

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia A b (nowy)

Ab. mając na uwadze, że zrównoważonego rozwoju nie można osiągnąć bez rozwijania 
nowej ekotechnologii i innowacji ekologicznych,

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że w tym kontekście kluczowe znaczenie ma wzmocnienie i 
wykorzystanie pozytywnych synergii pomiędzy ochroną środowiska a 
konkurencyjnością oraz oddzielenia rozwoju gospodarczego od degradacji środowiska 
naturalnego; ekotechnologie (wszystkie technologie, korzystanie z których jest pod 
względem ogólnych skutków znacznie mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego 
niż w przypadku odpowiednich rozwiązań alternatywnych) stanowią ważny środek do 
tego celu,

Or. en

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia C a (nowy)

Ca. mając na uwadze, że ekotechnologie i innowacje ekologiczne stworzą wiele nowych 
możliwości dla biznesu, a w konsekwencji nowe miejsca pracy,

Or. en
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że Unia Europejska musi posiadać politykę ochrony środowiska, 
która będzie na tyle ambitna, aby stworzyć popyt na ekotechnologie, obejmującą jasne 
i ambitne cele ekologiczne, uzgodnione ekologiczne wskaźniki pomiaru uciążliwości 
środowiskowej, włączenie (zewnętrznych) kosztów środowiskowych i nagrody dla 
liderów, a nie dla pozostających w tyle,

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia E a (nowy)

Ea. mając na uwadze, że kwestią najwyższej wagi jest wyraźne określenie barier 
aktualnie uniemożliwiających rozwój i rozpowszechnianie ekotechnologii oraz 
mając na uwadze, że w jednym z załączników do Komunikatu znajduje się jedynie 
krótka wzmianka o tych barierach,

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia E b (nowy)

Eb. mając na uwadze, że proces uwzględniania zewnętrznych (środowiskowych) kosztów 
przebiega bardzo wolno; mając na uwadze, że znalezienie rozwiązań tego problemu 
na szczeblu wspólnotowym (podatki, obniżki podatków, dotacje, zezwolenia 
podlegające obrotowi, opłaty od użytkowników i podmiotów zanieczyszczających 
środowisko itp.) znacznie poprawiłoby popyt na ekotechnologie,

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia E c (nowy)

Ec. mając na uwadze, że popyt konsumentów na ekotechnologie pełni istotną rolę; 
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mając jednakże na uwadze, że ogół społeczeństwa musi przyjąć główną 
odpowiedzialność za utworzenie odpowiednich ram dla szybkiego rozwoju takich 
technologii,

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia F

F. mając na uwadze, że należy stosować wielość narzędzi, aby pomóc w rozwoju rynku 
tych ekotechnologii, takich jak platformy technologiczne, oparte na wynikach 
„zielone” zamówienia publiczne, zachęty fiskalne, minimalne wymogi dotyczące eko-
projektu, ograniczenie dotacji przynoszących negatywne skutki dla środowiska 
naturalnego, testowanie ekotechnologii, weryfikacja, standaryzacja itp.,

Or. en

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia F

F. mając na uwadze, że należy stosować wielość narzędzi, aby pomóc w rozwoju rynku 
tych ekotechnologii, takich jak platformy technologiczne, oparte na wynikach 
„zielone” zamówienia publiczne, zachęty fiskalne, ustawodawstwo, ograniczenie 
dotacji przynoszących negatywne skutki dla środowiska naturalnego, testowanie 
ekotechnologii, weryfikacja, standaryzacja itp.,

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia F a (nowy)

Fa. mając na uwadze godny ubolewania fakt, że Komunikat nie zawiera wstępnego 
wykazu dobrze określonych celów w zakresie wyników w kluczowych dziedzinach 
środowiska naturalnego,

Or. en
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia Ga (nowy)

Ga. mając na uwadze, że wymiar społeczny musi również stanowić część ekotechnologii 
w Unii; mając na uwadze, że ten aspekt może zostać uwzględniony jedynie pod 
warunkiem, że część wysiłków skoncentruje się na technologii, której celem jest 
zwiększenie dobra i poprawa zdrowia ogółu społeczeństwa, szczególnie w kontekście 
miejskim; mając na uwadze, że w większości przypadków MŚP znajdują się w 
najlepszej sytuacji dla prowadzenia takich badań, które, nawet jeśli prowadzone na 
niewielką skalę, są wysoko skuteczne pod względem oddziaływania;

Or. es

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia Ha (nowy)

Ha. mając na uwadze, że plan działania Komisji nie obejmuje odpowiednich 
mechanizmów rozpowszechniania wiedzy, transferu technologii, innowacji i 
rozwoju;

Or. es

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 16
Ust. 1 a (nowy)

1a. uznaje za istotne zwiększenie wymiaru ekologicznego w ramach strategii 
konkurencyjności UE; zauważa, że przy weryfikacji Strategii Lizbońskiej stan 
środowiska oraz poprawa zatrudnienia powinny zostać uznane za możliwość 
osiągnięcia celu polegającego na stworzeniu najbardziej konkurencyjnej gospodarki 
opartej na wiedzy naukowej; w związku z tym uznaje rozwój i wprowadzenie 
ekotechnologii za sprawę o decydującym znaczeniu;

Or. fi

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 17
Ust. 1 b (nowy)

1b. wzywa do przyjęcia bardziej systemowego podejścia do polityki ochrony środowiska, 
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w oparciu o myślenie w kategoriach cyklu wykorzystania zgodne z ramami 
zintegrowanej polityki produktowej (IPP), która największą uwagę poświęca 
innowacjom i rozwijaniu technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 18
Ust. 1 c (nowy)

1c. uznaje, że polityki ochrony środowiska pełnią rolę siły napędowej innowacji w 
gospodarkach rynkowych, w których innowacje są wynikiem egzekwowania 
wymagań; przypomina, że surowe normy ekologiczne doprowadziły UE do pozycji 
lidera w wielu sektorach wzrostu oraz podkreśla, że UE powinna podejmować 
starania w celu pozostania liderem na rynku nowych technologii i innowacji w 
zakresie koncepcyjnym;

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 19
Ust. 1 d (nowy)

1d. uważa, że dla każdego sektora przemysłu należy rozważyć, jaka innowacja 
technologiczna jest potrzebna w dziedzinie środowiska naturalnego, jakie 
zasoby powinny zostać na nią udostępnione oraz jaki prawdopodobnie będzie 
jej wpływ na zatrudnienie i konkurencyjność;

Or. nl

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 20
Ust. 1 e (nowy)

1e. podkreśla potencjał zatrudnienia i wzrostu w sektorze ekotechnologii – zwłaszcza w 
sektorze MŚP – który mógłby w sposób zasadniczy przyczynić się do osiągnięcia 
celów lizbońskich;

Or. en
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 21
Ust. 2

2. Podkreśla, że celem prawodawstwa UE w zakresie środowiska naturalnego jest 
ciągła poprawa stanu środowiska oraz osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu 
ochrony środowiska naturalnego; uważa, że prawodawstwo powinno opierać się na 
najlepszej dostępnej technologii, mieć ambitny charakter, a przy tym być trwałe i 
przewidywalne, aby wytworzyć pożądany popyt rynkowy na nowe ekotechnologie w 
produkcji i przedsiębiorstwach;

Or. fi

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 22
Ust. 2

2. podkreśla znaczenie prawodawstwa jako środka zwiększenia popytu na 
ekotechnologie, które powinno w miarę możliwości mieć charakter długofalowy, 
ambitny i przewidywalny, pozwalając przy tym na uwzględnienie postępu 
technologicznego; zauważa, że dyrektywa w sprawie eko-projektu, która jest 
aktualnie rozpatrywana w ramach procedury współdecyzji, jest przykładem 
ilustrującym sposób, w jaki mogą zostać utworzone ramy znacznej poprawy działań 
w zakresie projektowania produktu i środowiska;

Or. en

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 23
Ust. 2 a (nowy)

2a. wzywa Komisję do określenia czynników, które obecnie są najbardziej uciążliwe dla 
środowiska, a w konsekwencji do promowania niezbędnych ekotechnologii i 
innowacji ekologicznych w celu złagodzenia tych szkodliwych skutków;

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 24
Ust. 3

3. wzywa Komisję do wyznaczenia ambitnego celu w zakresie globalnego udziału 
rynkowego w zakresie ekotechnologii; uważa, że w perspektywie dziesięciu lat UE 
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powinna osiągnąć udział rynkowy wynoszący co najmniej 50%;

Or. fi

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 25
Ust. 3

3. wzywa Komisję do wyznaczenia ambitnego celu w zakresie globalnego udziału 
rynkowego UE (skreślono), który nie powinien być niższy niż 50% w perspektywie 
dziesięciu lat;

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 26
Ust. 3 a (nowy)

3a. wzywa Komisję do uwzględnienia ambitnych celów dotyczących wyników w 
projektach nowego ustawodawstwa oraz projektach nowelizacji istniejącego 
ustawodawstwa; jest zdania, że cele powinny opierać się na najlepszej dostępnej 
technologii i podlegać regularnej aktualizacji w świetle postępu technicznego, aby 
zapewnić silną zachętę do ciągłych innowacji w przemyśle;

Or. nl

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 27
Ust. 3 b (nowy)

3b. wzywa Komisję, aby poleciła Państwom Członkowskim opracowanie planów („map 
drogowych”) spełnienia wymagań określonych w ETAP, zawierających terminy 
odpowiadające terminom określonym w ETAP oraz odniesienia do docelowych 
wyników, aby główne wyniki docelowe były powiązane i mierzone zarówno na 
szczeblu Państwa Członkowskiego jak i UE oraz posiadały określone terminy ich 
osiągnięcia;

Or. en
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 28
Ust. 4

4. z zadowoleniem przyjmuje pomysł uzgodnienia ambitnych celów w zakresie wyników 
wszystkich rodzajów produkcji, usług i opracowania produktu, zwłaszcza w 
dziedzinach priorytetowych wskazanych w szóstym programie działań w zakresie 
ochrony środowiska, które pomogą przemysłowi europejskiemu w zwiększeniu
konkurencyjności oraz tworzeniu nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym 
wywieraniu mniejszego wpływu na środowisko; podkreśla, że takie cele w zakresie 
wyników powinny opierać się na myśleniu w kategoriach cyklu wykorzystania 
określonego w ramach IPP; wzywa Komisję do zapewnienia w najbliższym czasie 
wstępnego wykazu celów odnoszących się do wyników, zawierającego propozycje 
dobrowolnych i obowiązujących środków, ujętych w odpowiednich proporcjach;

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 29
Ust. 4

4. z zadowoleniem przyjmuje pomysł uzgodnienia ambitnych celów w zakresie wyników 
przemysłu, zwłaszcza w dziedzinach priorytetowych wskazanych w szóstym 
programie działań w zakresie ochrony środowiska, które pozwolą przemysłowi 
europejskiemu na zwiększenie konkurencyjności, tworzenie nowych miejsc pracy, 
przy jednoczesnym zwiększeniu zapotrzebowania na ekotechnologie; uważa, że takie 
cele w zakresie wyników powinny być ustalane w drodze obligatoryjnych 
minimalnych wymogów, na podstawie podejścia opartego na cyklu wykorzystania 
oraz zgodnie z ramami IPP;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 30
Ust. 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję do wsparcia przemysłu w obecnym procesie IPP za pomocą spójnych 
i konsekwentnych zasad w celu promowania zrównoważonego rozwoju oraz do 
ponownego rozważenia tradycyjnych modeli biznesowych w celu ułatwienia rozwoju 
bardziej zintegrowanych i systemowych praktyk;

Or. en
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 31
Ust. 5

5. wzywa Komisję, aby pomogła w opracowaniu metod i wskaźników pomiaru 
uciążliwości dla środowiska naturalnego różnych produktów, usług i procesów oraz 
sposobu przejrzystego prezentowania wyników zainteresowanym stronom, w tym 
konsumentom, tak aby wszyscy uczestnicy mogli podejmować świadome decyzje; 
wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie, aby dodatkowo rozpoczęły w całej UE 
kampanię mającą na celu wzbudzenie chęci konsumentów do nabywania produktów 
i usług wykorzystujących najlepszą dostępną technologię; uważa, że zmobilizowanie 
konsumentów stanowi nieodzowny element strategii zrównoważonej konsumpcji;

Or. fi

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 32
Ust. 5

5. wzywa Komisję, aby pomogła w opracowaniu metod i ekologicznych wskaźników 
pomiaru uciążliwości dla środowiska naturalnego różnych produktów, usług i 
procesów oraz sposobu przejrzystego prezentowania wyników zainteresowanym 
stronom, w tym konsumentom, tak aby wszyscy uczestnicy mogli podejmować 
świadome decyzje;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 33
Ust. 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję, aby komunikat w sprawie ETAP został w większym stopniu 
uporządkowany według linii technologicznych i/lub sektorowych oraz wskazywał 
kluczowe sektory (np. energetyczny, grzewczy, transportowy) lub problemy (np. 
globalne ocieplenie lub zakwaszenie), a także aby przeprowadziła ona analizę przy 
uwzględnieniu następujących elementów:

a. Jakie problemy należy rozwiązać?
b. Jakie przeszkody utrudniają rozwiązanie określonych problemów?
c. Jaki jest cel Unii w odniesieniu do tych problemów?
d. Wyjaśnić, w jaki sposób ustalono hierarchię działań/celów;
e. Jakie są cele w zakresie wyników w każdym obszarze?
f. Jakie są poszczególne opcje polityk, zmierzające do zmniejszenia przeszkód 

oraz do których technologii z najlepszym skutkiem można zastosować 
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poszczególne opcje polityk?
g. Jakie są wady i zalety tych opcji i które polityki powinno się wdrożyć?
h. Jakie finansowanie jest dostępne dla każdego z określonych działań?
i. Które działania obligatoryjne zostaną podjęte i w jakich terminach?

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 34
Ust. 5 b (nowy)

5b. wskazuje, że efektywne wykorzystanie zasobów i materiałów zmniejszy koszty 
przemysłu i gospodarstw domowych, udostępni zasoby na inne inwestycje oraz 
zmniejszy uzależnienie UE od niewielkich zasobów i wysoce niestabilnych rynków 
zasobów; wzywa zatem Komisję do zaproponowania ustawodawstwa mającego na 
celu zminimalizowanie zużycia zarówno odnawialnych, jak i nieodnawialnych 
zasobów naturalnych;

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 35
Ust. 7

7. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywę Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej, która stanowi mały krok we właściwym 
kierunku, podkreśla jednak potrzebę większych wysiłków w tej dziedzinie; nakłania 
Komisję, Radę i Państwa Członkowskie do progresywnego podejścia przy wysuwaniu 
i przyjmowaniu nowych inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności 
wykorzystania energii po stronie popytu oraz wzmocnienie sektora energii 
odnawialnej (skreślono);

Or. en

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 36
Ust. 7

7. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywę Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej, która stanowi mały krok we właściwym 
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kierunku, podkreśla jednak potrzebę większych wysiłków w tej dziedzinie; nakłania 
Komisję, Radę i Państwa Członkowskie do progresywnego podejścia przy wysuwaniu 
i przyjmowaniu nowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie sektora energii
odnawialnej, również w odniesieniu do transportu, domów mieszkalnych i 
budownictwa.

Or. en

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 37
Ust. 7

7. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywę Rady w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej, która stanowi mały krok we właściwym 
kierunku, podkreśla jednak potrzebę większych wysiłków w tej dziedzinie, 
nakłaniając Komisję, Radę i Państwa Członkowskie do progresywnego podejścia przy 
wysuwaniu i przyjmowaniu nowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie sektora 
energii odnawialnej i promowanie powszechności współwytwarzania oraz 
energetycznie wydajnego wykorzystywania biomasy, również w odniesieniu do 
transportu;

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 38
Ust. 8

8. z zadowoleniem przyjmuje pracę wykonaną przez Komisję w zakresie opracowania 
podręcznika zamówień publicznych w dziedzinie ochrony środowiska i oczekuje na 
ocenę jego oddziaływania, aby przekonać się, czy pożyteczne byłyby bardziej wiążące 
zasady; pochwala zalecenia zawarte w sprawozdaniu Wima Koka dotyczące 
przygotowania przez władze krajowe i lokalne planów działania na rzecz zamówień 
publicznych korzystnych dla ochrony środowiska;

Or. fi

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 39
Ust. 8 a (nowy)

8a. wzywa Komisję do wyznaczenia ambitnego celu w odniesieniu do roli zamówień 
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publicznych, którym ma być ustanowienie jako ogólnej zasady uwzględnienie 
ekologicznych kryteriów we wszystkich zamówieniach publicznych oraz 
opracowanie przez Państwa Członkowskie do 2007 r. znormalizowanych wytycznych 
w odniesieniu do najważniejszych produktów i usług, jak również zapewnienie przez 
nie szkoleń podmiotów udzielających zamówień publicznych w zakresie tych 
wytycznych;

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 40
Ust. 9

9. podkreśla wagę rozpoznania i usuwania barier, które spowalniają (skreślono) szersze 
stosowanie ekotechnologii; domaga się od Komisji sporządzenia konkretnego 
programu działania zmierzającego do usunięcia barier określonych w planie 
działania, łącznie z harmonogramem; wzywa Komisję do sporządzenia projektu 
sprawozdania w sprawie najlepszych praktyk, które zwiększyły stosowanie 
ekotechnologii poza UE, np. w Japonii;

Or. fi

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 41
Ust. 9 a (nowy)

9a. wzywa Komisję, aby uznała za najwyższy priorytet tworzenie „odpowiednich 
warunków rynkowych” dla ekotechnologii, przede wszystkim w drodze decyzji 
podejmowanych na szczeblu wspólnotowym, np. poprzez wdrożenie zasady 
„zanieczyszczający płaci”, zapewniając w ten sposób nagradzanie firm oferujących 
czyste technologie;

Or. en

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 42
Ust. 9b (nowy)

9b. zwraca uwagę, że jeśli UE pragnie osiągnąć cele strategii lizbońskiej, musi ściślej 
współpracować z MŚP i ubolewa, że nie udało się zapewnić odpowiedniego 
włączenia MŚP w plan działania Komisji;

Or. es
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 43
Ust. 10

10. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie, aby przyspieszyły działania zmierzające do 
zmniejszenia dotacji szkodliwych dla środowiska naturalnego, a ostatecznie do ich 
całkowitej likwidacji; zauważa, że dotacje te mają znaczące rozmiary;

Or. fi

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 44
Ust. 10

10. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie, aby priorytetowo traktowały przyspieszenie 
procesu reformowania dotacji, które maja znaczący negatywny wpływ na środowisko 
naturalne i są niezgodne ze zrównoważonym rozwojem, w celu ich ograniczenia, a 
następnie zniesienia; zauważa, że dotacje te mają znaczące rozmiary oraz wzywa 
Europejską Agencję Ochrony Środowiska do sporządzenia wykazu dotacji, które 
bezpośrednio lub pośrednio wspierają produkcję i konsumpcję zanieczyszczającą 
środowisko, tym samym tworząc nieuczciwą konkurencję dla czystszych technologii;

Or. nl

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 45
Ust. 10 a (nowy)

10a. zauważa, że zwiększenie pomocy państw UE w zakresie paliw kopalnych utrudniło 
rozwój ekotechnologii oraz wzywa do nowelizacji wytycznych UE w sprawie pomocy 
państwa w celu uwzględnienia w nich zasady włączenia kosztów zewnętrznych w 
cenę energii;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 46
Ust. 11

11. z zadowoleniem przyjmuje pomysł weryfikacji wyników i certyfikatów 
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środowiskowych, który ma na celu pobudzenie zaufania do nowych technologii na 
rynku, zarówno wśród biznesu jak i wśród konsumentów; (skreślono)

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 47
Ust. 11

11. z zadowoleniem przyjmuje pomysł weryfikacji wyników i certyfikatów 
środowiskowych, który ma na celu pobudzenie zaufania do nowych technologii na 
rynku, zarówno wśród biznesu jak i wśród konsumentów; wzywa Europejską Agencję 
Ochrony Środowiska, aby przeprowadziła analizę w celu ustalenia, czy europejskie 
zasady działają hamująco na stosowanie i rozpowszechnianie najlepszych 
dostępnych technologii; wzywa Komisję do zapewnienia, aby europejskie przepisy 
działały wręcz odwrotnie, wnosząc pozytywny wkład w osiągnięcie celów w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego poprzez promowanie ekotechnologii; 

Or. nl

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 48
Ust. 11 a (nowy)

11a. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do uruchomienia systemu gromadzenia 
informacji dotyczących ekologicznej jakości produktu i udostępnienia tych 
informacji społeczeństwu;

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 49
Ust. 12 a (nowy)

12a. wyraża zaniepokojenie niewystarczającym wykorzystaniem dotychczas dostępnych 
rozwiązań ekotechnologicznych; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy zmierzające 
do wzmocnienia instrumentów finansowania inwestycji, które zwiększają wydajność 
energetyczną i materiałową oraz wzywa do uzależnienia publicznego wsparcia dla 
inwestycji od wyboru metod produkcyjnych przyjaznych dla środowisku; ponownie 
nakłania EBI oraz EBOR do zwiększenia finansowania projektów związanych z 
innowacjami ekologicznymi i ekotechnologiami, zwłaszcza projektów MŚP;
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Or. en

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 50
Ust. 13 a (nowy)

13a. podkreśla, że siódmy program ramowy na rzecz prac badawczych musi zapewnić 
fundusze dla ekotechnologii oraz produktów przyjaznych dla środowiska;

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 51
Ust. 13 b (nowy)

13b. uważa, że w celu zagwarantowania niezakłóconego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego najlepsze byłoby podjęcie działań na poziomie Wspólnoty i wzywa 
Komisję do przestawienia propozycji ambitnych inicjatyw, które zapewnią 
odzwierciedlenie środowiskowych kosztów zużycia energii w opłatach, jeśli okaże się, 
że otwarta metoda koordynacji nie przynosi odpowiednich rezultatów;

Or. nl

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 52
Ust. 13 c (nowy)

13c. wzywa Komisję, aby w ramach projektów następnego programu ramowego na 
rzecz prac badawczych sporządziła strategiczny plan prac badawczych dla 
każdego sektora gospodarczego w konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami (producentami, organizacjami ekologicznymi, uniwersytetami, 
instytutami badawczymi oraz konsumentami);

Or. nl

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 53
Ust. 14

14. z zadowoleniem przyjmuje promowanie platform technologicznych w dziedzinach 
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istotnych dla ekotechnologii; utrzymuje jednak, że pod względem uczestnictwa i 
dostępu do informacji platformy te powinny być otwarte dla wszystkich 
zainteresowanych stron na równych warunkach; (skreślono)

Or. en

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis i Nikolaos Vakalis

Poprawka 54
Ust. 14

14. z zadowoleniem przyjmuje pomysł platform technologicznych w szczególnie ważnych 
dziedzinach, które rokują osiągnięcie postępów, takich jak wodór, ogniwa paliwowe, 
baterie słoneczne i dostawa wody, jednak jest zaniepokojony kwestią dostępu do tych 
platform: podkreśla znaczenie tworzenia platform, które są otwarte dla wszystkich 
zainteresowanych na równych warunkach; sugeruje, aby te platformy były powiązane 
z przemysłem w celu wprowadzenia innowacji na rynek oraz uzyskania znaczącego 
wkładu finansowego z przemysłu;

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 55
Ust. 14

14. z zadowoleniem przyjmuje pomysł platform technologicznych w szczególnie ważnych 
dziedzinach, które rokują osiągnięcie postępów, takich jak wodór, ogniwa paliwowe, 
baterie słoneczne i dostawa wody, jednak jest zaniepokojony kwestią dostępu do tych 
platform: podkreśla znaczenie tworzenia platform, które są otwarte dla wszystkich 
zainteresowanych na równych warunkach; sugeruje, aby te platformy były powiązane 
z przemysłem w celu wprowadzenia innowacji na rynek; zauważa, że platformy 
technologiczne bardziej potrzebne są poza istniejącymi silnymi sektorami przemysłu; 
uważa za niezwykle istotne współdziałanie tych platform z krajowymi programami
badawczymi i technologicznymi;

Or. fi

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 56
Ust. 14 a (nowy)

14a. wzywa Komisję do wsparcia środków charakterystycznych dla technologii, 
zmierzających do usunięcia luki istniejącej pomiędzy pracami badawczymi, 
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projektami demonstracyjnymi oraz wprowadzeniem na rynek;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 57
Ust. 14 b (nowy)

14b. wzywa Komisję do położenia większego nacisku na tworzenie rynku i programy 
rozpowszechniania, a także na kwestię, jakie instrumenty należy wykorzystać w celu 
stworzenia rynków dla ekotechnologii;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 58
Ust. 14 c (nowy)

14c. wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na możliwości, jakie daje korelacja 
różnych działań produkcyjnych, pozwalających na wykorzystanie materiałów 
stanowiących pozostałości jednego procesu produkcji jako elementów wyjściowych 
innych procesów produkcyjnych, w wyniku czego można osiągnąć korzyści 
gospodarcze i ekologiczne;

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 59
Ust. 15

15. podkreśla znaczenie stosowania wydajnych ekologicznie technologii informatycznych 
jako narzędzia obniżania uciążliwości dla środowiska naturalnego (dematerializacja) i 
nakłania Państwa Członkowskie do ułatwiania i promowania takiego myślenia;

Or. en
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 60
Ust. 17

17. wzywa Komisję do dokonania oceny wewnętrznego i zewnętrznego oddziaływania 
pobudzającego [spillover effect] polityk realizowanych w Unii Europejskiej z punktu 
widzenia zrównoważonego rozwoju, aby zapobiec zagrożeniom dla celów Unii 
Europejskiej;

Or. fi

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 61
Ust. 18a (nowy)

18a. wyraża ubolewanie, że Komisja nie zaangażowała w tę inicjatywę Europejskiego 
Urzędu Patentowego oraz wzywa do obowiązkowego ujawnienia wyników badań nad 
ekotechnologią finansowanych z funduszy publicznych;

Or. es

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 62
Ust. 19

19. podkreśla znaczenie włączenia innowacji ekologicznych do wszystkich przyszłych 
instrumentów finansowania wspólnotowego oraz uważa, że kwestią zasadniczą jest 
uznanie finansowania ekotechnologii za centralny element aktualnie sporządzanego 
programu na rzecz innowacji i konkurencyjności (CIP);

Or. fi

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 63
Ust. 20

20. podkreśla, że zrównoważony rozwój wymaga rozwiązań globalnych i z zadowoleniem 
przyjmuje wszystkie inicjatywy zmierzające do promowania ekotechnologii w krajach 
rozwijających się; uważa, że należy zapobiegać wywozowi przestarzałej i 
zanieczyszczającej środowisko technologii do krajów trzecich; podkreśla, że Unia 
Europejska powinna przyjąć wiodącą rolę w dziedzinie transferu technologii i 
nakłania Państwa Członkowskie do zachęcania sektora prywatnego oraz 
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międzynarodowych instytucji kredytowych do wspierania ekotechnologii; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawno przyjęte zalecenie OECD w sprawie wspólnego 
podejścia w kwestii środowiska naturalnego i oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych;

Or. fi

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 64
Ust. 20

20. podkreśla, że zrównoważony rozwój wymaga rozwiązań globalnych i z zadowoleniem 
przyjmuje wszystkie inicjatywy zmierzające do rozpowszechniania i promowania 
ekotechnologii w Unii i krajach rozwijających się; podkreśla, że Unia Europejska 
powinna przyjąć wiodącą rolę w dziedzinie transferu technologii i nakłania Państwa 
Członkowskie do zachęcania sektora publicznego, sektora prywatnego oraz 
międzynarodowych instytucji kredytowych do rozpowszechniania i wspierania 
ekotechnologii; z zadowoleniem przyjmuje niedawno przyjęte zalecenie OECD w 
sprawie wspólnego podejścia w kwestii środowiska naturalnego i oficjalnie 
wspieranych kredytów eksportowych;

Or. es

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 65
Ust. 20

20. podkreśla, że zrównoważony rozwój wymaga rozwiązań globalnych i z zadowoleniem 
przyjmuje wszystkie inicjatywy zmierzające do promowania ekotechnologii w krajach 
rozwijających się; podkreśla, że Unia Europejska powinna przyjąć wiodącą rolę w 
dziedzinie transferu technologii i nakłania Państwa Członkowskie do zachęcania 
sektora prywatnego oraz międzynarodowych instytucji finansowych do traktowania 
pożyczek na rozwój ekotechnologii w kategoriach priorytetu; z zadowoleniem 
przyjmuje niedawno przyjęte zalecenie OECD w sprawie wspólnego podejścia w 
kwestii środowiska naturalnego i oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych;

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 66
Ust. 21 a (nowy)

21a zauważa, że niedostatek zasobów jest często powodem konfliktów regionalnych w 
świecie rozwijającym się; wyraża przekonanie, że transfer ekotechnologii UE 
mógłby również służyć jako narzędzie zapobiegania konfliktom;
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Or. en


