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Изменение 1
Karl-Heinz Florenz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съобщението и особено 
насоченото внимание върху суровините 
и рециклираните суровини от 
минерални ресурси и биологични 
ресурси, акцента върху ефективност 
по отношение на суровините и 
рециклирането, както и 
признаването на значението на 
добива на суровини в градски условия 
като ценен източник за извличане, 
рециклиране и подобряване на 
суровините; подчертава потенциала 
на повторната употреба като 
отделна категория за удължаване на 
живота на продуктите и 
настоятелно призовава Комисията 
(ЕК) да се занимае с разработката на 
въпросите, свързани с повторната 
употреба;

1. приветства съобщението и особено 
насоченото внимание върху суровините 
и рециклираните суровини, 
решимостта да се разгледат и трите 
стълба на това основно
предизвикателство, а именно 
осигуряване на справедливи и 
устойчиви доставки на суровини от 
международните пазари, насърчаване 
на устойчиви доставки в рамките на 
ЕС и популяризиране на 
ефикасността и рециклирането на 
ресурсите;

Or. en

Изменение 2
Lucas Hartong

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съобщението и особено 
насоченото внимание върху суровините 
и рециклираните суровини от 
минерални ресурси и биологични 
ресурси, акцента върху ефективност по 
отношение на суровините и 
рециклирането, както и признаването на 
значението на добива на суровини в 

1. приветства съобщението и особено 
насоченото внимание върху суровините 
и рециклираните суровини от 
минерални ресурси и биологични 
ресурси, акцента върху ефективност по 
отношение на суровините и 
рециклирането, както и признаването на 
значението на добива на суровини в 
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градски условия като ценен източник за 
извличане, рециклиране и подобряване 
на суровините; подчертава потенциала 
на повторната употреба като отделна 
категория за удължаване на живота на 
продуктите и настоятелно призовава 
Комисията (ЕК) да се занимае с 
разработката на въпросите, свързани 
с повторната употреба;

градски условия като ценен източник за 
извличане, рециклиране и подобряване 
на суровините; подчертава потенциала 
на повторната употреба като отделна 
категория за удължаване на живота на 
продуктите;

Or. nl

Изменение 3
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съобщението и особено 
насоченото внимание върху суровините 
и рециклираните суровини от 
минерални ресурси и биологични 
ресурси, акцента върху ефективност по 
отношение на суровините и 
рециклирането, както и признаването на 
значението на добива на суровини в 
градски условия като ценен източник за 
извличане, рециклиране и подобряване 
на суровините; подчертава потенциала 
на повторната употреба като отделна 
категория за удължаване на живота на 
продуктите и настоятелно призовава 
Комисията (ЕК) да се занимае с 
разработката на въпросите, свързани с 
повторната употреба;

1. приветства съобщението и особено 
насоченото внимание върху суровините 
и рециклираните суровини от 
минерални ресурси и биологични 
ресурси, акцента върху ефективност по 
отношение на суровините и 
рециклирането, както и признаването на 
значението на добива на суровини в 
градски условия като ценен източник за 
извличане, т.е. повторна употреба,
рециклиране и подобряване на 
суровините; подчертава потенциала на 
повторната употреба като отделна 
категория за удължаване на живота на 
продуктите и настоятелно призовава 
Комисията (ЕК) да се занимае с 
разработката на въпросите, свързани с 
повторната употреба;

Or. en

Изменение 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съобщението и особено 
насоченото внимание върху суровините 
и рециклираните суровини от 
минерални ресурси и биологични 
ресурси, акцента върху ефективност по 
отношение на суровините и 
рециклирането, както и признаването на 
значението на добива на суровини в 
градски условия като ценен източник за 
извличане, рециклиране и подобряване 
на суровините; подчертава потенциала 
на повторната употреба като отделна 
категория за удължаване на живота на 
продуктите и настоятелно призовава 
Комисията (ЕК) да се занимае с 
разработката на въпросите, свързани с 
повторната употреба;

1. приветства съобщението и особено 
насоченото недвусмислено внимание 
върху суровините и рециклираните 
суровини от минерални ресурси и 
биологични ресурси, акцента върху 
ефективност по отношение на 
суровините и рециклирането, както и 
признаването на значението на добива 
на суровини в градски условия като 
ценен източник за извличане, 
рециклиране и подобряване на 
суровините; отбелязва, че 
рециклирането често води до 
понижаване на стойността на даден 
материал и че трябва да се обърне по-
голямо внимание на подобряването на 
материалите, които ще повишат
стойността на извлечените 
материали; подчертава потенциала на 
повторната употреба като отделна 
категория за удължаване на живота на 
продуктите и настоятелно призовава 
Комисията (ЕК) да се занимае с 
разработката на въпросите, свързани с 
повторната употреба;

Or. en

Изменение 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съобщението и особено 
насоченото внимание върху суровините 
и рециклираните суровини от 
минерални ресурси и биологични 
ресурси, акцента върху ефективност по 

1. приветства съобщението и особено 
насоченото внимание върху суровините 
и рециклираните суровини от 
минерални ресурси и биологични 
ресурси, акцента върху ефективност по 
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отношение на суровините и 
рециклирането, както и признаването на 
значението на добива на суровини в 
градски условия като ценен източник за 
извличане, рециклиране и подобряване 
на суровините; подчертава потенциала 
на повторната употреба като отделна 
категория за удължаване на живота на 
продуктите и настоятелно призовава 
Комисията (ЕК) да се занимае с 
разработката на въпросите, свързани с 
повторната употреба;

отношение на суровините и 
рециклирането, както и признаването на 
значението на добива на суровини в 
градски условия като ценен източник за 
извличане, рециклиране и подобряване 
на суровините; подчертава потенциала 
на повторната употреба като отделна 
категория за удължаване на живота на 
продуктите и настоятелно призовава 
Комисията (ЕК) да се занимае с 
разработката на въпросите, свързани с 
повторната употреба, особено 
посредством нейните политики в 
областта на екодизайна и 
отпадъците;

Or. en

Изменение 6
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съобщението и особено 
насоченото внимание върху суровините 
и рециклираните суровини от 
минерални ресурси и биологични 
ресурси, акцента върху ефективност по 
отношение на суровините и 
рециклирането, както и признаването на 
значението на добива на суровини в 
градски условия като ценен източник за 
извличане, рециклиране и подобряване 
на суровините; подчертава потенциала 
на повторната употреба като отделна 
категория за удължаване на живота на 
продуктите и настоятелно призовава 
Комисията (ЕК) да се занимае с 
разработката на въпросите, свързани с
повторната употреба;

1. приветства съобщението и особено 
насоченото внимание върху суровините 
и рециклираните суровини от 
минерални ресурси и биологични 
ресурси, акцента върху ефективност по 
отношение на суровините и 
рециклирането, както и признаването на
значимостта на добива на суровини в 
градски условия като ценен източник за 
извличане, рециклиране и подобряване 
на суровините; подчертава потенциала 
на повторната употреба като отделна 
категория за удължаване на живота на 
продуктите и настоятелно призовава 
Комисията (ЕК) да се занимае с 
разработката на въпросите, свързани с 
повторната употреба;

Or. fi
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Изменение 7
Karl-Heinz Florenz

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че е важно да се направи 
разяснение относно точното 
приложно поле на стратегията по 
отношение на суровините; счита, че 
като се има предвид, че Комисията 
следва да наблюдава 
предизвикателствата по отношение 
на всички ресурси, наистина би било 
разумно във връзка с тази инициатива 
да се обърне внимание на 
промишлените суровини с цел да се 
позволи по-целенасочен подход;

Or. en

Изменение 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че – особено по 
отношение на суровините – една 
последователна политика, една 
стратегическа и дългосрочна визия, 
както и координиран подход на всички 
ангажирани лица, особено в рамките 
на Комисията, са от изключително 
важно значение;

Or. en
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Изменение 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. подчертава, че са необходими 
допълнителни данни и повече 
проучвания, за да се гарантира по-
целенасочен подход, особено по 
отношение на анализите на 
отпадъчните потоци, а също и на 
потенциала за новаторски 
технологии за рециклиране и 
заместване;

Or. en

Изменение 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. приветства признаването на 
значението на добива на суровини в 
градски условия като ценен източник 
за извличане, рециклиране и 
подобряване на суровините и счита, 
че съществува крайна необходимост
от повече информация относно 
добива на суровини в градски условия и 
следователно моли Комисията да 
направи оценка преди всичко на
потенциала, но и на евентуалните 
ограничения в тази връзка; 
подчертава потенциала на 
повторната употреба като отделна 
категория за удължаване на живота 
на продуктите и настоятелно 
призовава Комисията (ЕК) да се 
занимае с разработката на 
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въпросите, свързани с повторната 
употреба;

Or. en

Изменение 11
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява съжаление въпреки това 
относно липсата на предложения за 
конкретни мерки от страна на 
Комисията и предупреждава, че без 
подобни мерки не е възможно 
постигането на посочените цели;

Or. en

Изменение 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отново заявява, че някои от 
производните продукти, с изтекъл 
жизнен цикъл трябва да се третират 
като отпадъци дори да бъдат 
рециклирани или преработени, което 
представлява огромна тежест от 
допълнителни значителни разходи за 
обезвреждане и в много от случаите 
действа като бариера пред по-
голямата ефикасност на ресурсите; 
призовава Комисията неотложно да 
разреши този въпрос посредством 
прагматични мерки по отношение на 
допълнителните потоци за 
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определяне на критериите кога даден 
отпадък престава да бъде отпадък 
съгласно предвиденото в 
преработената Рамкова директива на 
ЕС за отпадъците1;
1 Директива 2008/98/ЕО

Or. it

Изменение 13
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че по-ниските равнища 
на потребление, предотвратяването 
на генерирането на отпадъци и 
повторната употреба са ключови 
елементи на прехода към ефективна 
по отношение на ресурсите 
икономика;

Or. en

Изменение 14
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването 
на потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от 
използването на суровини още по-
наложително; поради тази причина 
настоява, че целите за намаляване 
следва да бъдат определени по такъв 

заличава се
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начин, че да стабилизират 
използването на суровини, и предлага 
годишна цел за ЕС от 3% по 
отношение на материалната 
ефективност;

Or. it

Изменение 15
Lucas Hartong

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването 
на потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от 
използването на суровини още по-
наложително; поради тази причина 
настоява, че целите за намаляване 
следва да бъдат определени по такъв 
начин, че да стабилизират 
използването на суровини, и предлага 
годишна цел за ЕС от 3% по 
отношение на материалната 
ефективност;

заличава се

Or. nl

Изменение 16
Karl-Heinz Florenz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
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икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на суровини още по-наложително; 
поради тази причина настоява, че 
целите за намаляване следва да бъдат 
определени по такъв начин, че да 
стабилизират използването на 
суровини, и предлага годишна цел за 
ЕС от 3% по отношение на 
материалната ефективност;

икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на суровини още по-наложително; 
поради тази причина настоява за 
въвеждането на ясна и надеждна 
методология, която да може да 
определи целите по отношение на 
ефективността (за конкретните 
сектори) по такъв начин, че да се 
стабилизира използването на 
суровини;

Or. en

Изменение 17
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от 
използването на суровини още по-
наложително; поради тази причина 
настоява, че целите за намаляване 
следва да бъдат определени по такъв 
начин, че да стабилизират 
използването на суровини, и предлага 
годишна цел за ЕС от 3% по 
отношение на материалната 
ефективност;

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС засилиха 
натиска върху природните ресурси и 
суровините; поради тази причина 
настоятелно призовава да се полагат 
повече усилия за поддържане и 
запазване на тези материали, както и 
за разработване от страна на 
Комисията на надеждна методология 
за измерване и наблюдение на 
ефективността на ресурсите;

Or. en

Изменение 18
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на суровини още по-наложително; 
поради тази причина настоява, че 
целите за намаляване следва да бъдат 
определени по такъв начин, че да 
стабилизират използването на 
суровини, и предлага годишна цел за ЕС 
от 3% по отношение на материалната 
ефективност;

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на суровини още по-наложително; 
поради тази причина настоява, че 
целите следва да бъдат определени по 
такъв начин, че да намалят
използването на суровини, и предлага 
годишна цел за ЕС от 3% абсолютно 
намаляване на използването на 
добиваните суровини по отношение на 
материалната ефективност; счита, че 
напредъкът за постигане на тази цел 
и осъществяването на политика за 
подкрепа от страна на държавите-
членки следва да бъде отразен от 
Европейския семестър, системата за 
отчитане на координацията и 
надзора на бюджетните и 
структурните политики на 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на суровини още по-наложително; 
поради тази причина настоява, че 
целите за намаляване следва да бъдат 
определени по такъв начин, че да 

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на необработени суровини още по-
наложително; поради тази причина 
настоява, че целите за намаляване 
следва да бъдат определени по такъв 
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стабилизират използването на суровини, 
и предлага годишна цел за ЕС от 3% по 
отношение на материалната 
ефективност;

начин, че да стабилизират използването 
на необработени суровини, и предлага 
годишна цел за ЕС от 3% по отношение 
на материалната ефективност; признава, 
че трите „стълба” на съобщението 
ще бъдат необходими за посрещане на 
бъдещото нарастващо търсене на 
суровини, но предлага да се въведе ясна 
йерархия между стълбовете, която 
да даде приоритет на 
ефективността на ресурсите и 
рециклирането, на устойчивия добив 
на суровини в ЕС и на устойчивия 
достъп до суровини от трети 
държави;

Or. en

Изменение 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на суровини още по-наложително; 
поради тази причина настоява, че 
целите за намаляване следва да бъдат 
определени по такъв начин, че да
стабилизират използването на 
суровини, и предлага годишна цел за 
ЕС от 3% по отношение на 
материалната ефективност;

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на суровини още по-наложително; 
призовава Комисията да разработи 
надеждна методология за измерване 
на ефективността при използването 
на ресурсите;

Or. es

Изменение 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на суровини още по-наложително; 
поради тази причина настоява, че 
целите за намаляване следва да бъдат 
определени по такъв начин, че да 
стабилизират използването на 
суровини, и предлага годишна цел за 
ЕС от 3% по отношение на 
материалната ефективност;

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на суровини още по-наложително; 
подчертава, че една ефективна 
политика по отношение на 
суровините трябва да бъде част от 
един интегриран подход, като се 
заимства най-доброто от 
действащото европейско 
законодателство в областта на 
околната среда, регламентиращо 
ефективността на ресурсите в много 
от секторите; също така подчертава 
необходимостта от ясно научно 
определение на „ефективността на 
ресурсите“;

Or. it

Изменение 22
Richard Seeber

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на суровини още по-наложително; 
поради тази причина настоява, че 
целите за намаляване следва да бъдат 
определени по такъв начин, че да 
стабилизират използването на 
суровини, и предлага годишна цел за 

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на суровини още по-наложително; 
призовава Комисията да разработи 
ефективна методология за оценка на 
ефективността на ресурсите и да 
проучи потенциала за подобрение в 
рамките на нейната водеща 
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ЕС от 3% по отношение на 
материалната ефективност;

инициатива „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ с цел да се 
улесни съпоставката със секторите в 
другите държави и да се определят 
обективни цели за подобряване на 
ефективността на суровините в 
Европа;

Or. en

Изменение 23
Salvatore Tatarella

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването 
на суровини още по-наложително; 
поради тази причина настоява, че 
целите за намаляване следва да бъдат 
определени по такъв начин, че да 
стабилизират използването на 
суровини, и предлага годишна цел за 
ЕС от 3% по отношение на 
материалната ефективност;

2. подчертава, че нарастването на 
населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за 
икономически растеж на ЕС правят 
отделянето на растежа от използването
на суровини още по-наложително;

Or. en

Изменение 24
Lucas Hartong

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. настоятелно призовава 
Европейската комисия да проучи 

заличава се
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разработването на йерархия на 
суровините, за да бъде гарантирана 
възможно най-висока добавена 
стойност за използването на 
суровините, без да бъде ощетявана 
околната среда; призовава 
Европейската комисия да 
картографира конкуренцията за едни 
и същи суровини и да разгледа въпроса 
за преодоляване на несъщественото 
потребление на суровините;

Or. nl

Изменение 25
Karl-Heinz Florenz

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи разработването на
йерархия на суровините, за да бъде 
гарантирана възможно най-висока 
добавена стойност за използването на 
суровините, без да бъде ощетявана 
околната среда; призовава 
Европейската комисия да 
картографира конкуренцията за едни 
и същи суровини и да разгледа въпроса 
за преодоляване на несъщественото 
потребление на суровините;

3. настоятелно призовава всички 
участници да повишат 
обществената осведоменост по 
отношение на конкуренцията във 
връзка с използването на суровини и 
счита, че една йерархия на суровините, 
за да бъде гарантирана възможно най-
висока добавена стойност за 
използването на суровините, без да бъде 
ощетявана околната среда, може да 
бъде едно от направленията за 
справяне с това предизвикателство в 
бъдеще;

Or. en

Изменение 26
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи разработването на 
йерархия на суровините, за да бъде 
гарантирана възможно най-висока 
добавена стойност за използването 
на суровините, без да бъде ощетявана
околната среда; призовава 
Европейската комисия да 
картографира конкуренцията за едни и 
същи суровини и да разгледа въпроса 
за преодоляване на несъщественото 
потребление на суровините;

3. настоятелно призовава Европейската 
комисия да изготви матрица на 
йерархия на суровините за да се 
включат, наред с другото, 
собственият принос, конкуренцията, 
наличието, достъпността и 
въздействието върху околната среда;

Or. en

Изменение 27
Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи разработването на 
йерархия на суровините, за да бъде 
гарантирана възможно най-висока 
добавена стойност за използването на 
суровините, без да бъде ощетявана 
околната среда; призовава Европейската 
комисия да картографира 
конкуренцията за едни и същи суровини 
и да разгледа въпроса за преодоляване 
на несъщественото потребление на 
суровините;

3. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи разработването на 
йерархия на суровините и да насърчи 
широка дискусия относно възможно 
най-висока добавена стойност за 
използването на суровините, без да бъде 
ощетявана околната среда; призовава 
Европейската комисия да картографира 
конкуренцията за едни и същи суровини 
и да разгледа въпроса за преодоляване 
на несъщественото потребление на 
суровините;

Or. en

Изменение 28
Gerben-Jan Gerbrandy
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи разработването на 
йерархия на суровините, за да бъде 
гарантирана възможно най-висока 
добавена стойност за използването на 
суровините, без да бъде ощетявана 
околната среда; призовава Европейската 
комисия да картографира 
конкуренцията за едни и същи суровини 
и да разгледа въпроса за преодоляване 
на несъщественото потребление на 
суровините;

3. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи разработването на 
йерархия на суровините, за да бъде 
гарантирана възможно най-висока 
добавена стойност за използването на 
суровините, без да бъде ощетявана 
околната среда; призовава Европейската 
комисия да картографира 
конкуренцията за едни и същи суровини 
и да разгледа въпроса за преодоляване 
на несъщественото потребление на 
суровините с конкретен акцент върху 
материалите; счита, че 
картографирането следва да взема
предвид не само съществуващите 
ограничения при предлагането на 
изключително важни материали, но и 
на бъдещото нарастване на 
търсенето на различни материали 
поради промени в технологията, 
потреблението и производството с 
цел да бъдат избегнати бъдещи 
проблеми и по целесъобразност да се 
инвестира в заместители; счита, че 
подобна информация следва да даде 
насока на бъдещите действия на 
Общността в областта на 
иновациите;

Or. en

Изменение 29
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи разработването на 

3. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи разработването на 
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йерархия на суровините, за да бъде 
гарантирана възможно най-висока 
добавена стойност за използването на 
суровините, без да бъде ощетявана 
околната среда; призовава Европейската 
комисия да картографира 
конкуренцията за едни и същи суровини 
и да разгледа въпроса за преодоляване 
на несъщественото потребление на 
суровините;

йерархия на суровините, за да бъде 
гарантирана възможно най-висока 
добавена стойност за използването на 
суровините, без да бъде ощетявана 
околната среда; призовава Европейската 
комисия да картографира 
конкуренцията за едни и същи суровини 
и да разгледа въпроса за преодоляване 
на несъщественото потребление на 
суровините; настоятелно призовава 
Комисията да продължи да 
наблюдава суровините от решаващо 
значение за Европа и да проучи 
степента на експлоатация на 
находищата на полезни изкопаеми, 
като има предвид, че тяхната 
устойчива експлоатация ще намали 
необходимостта от внос на суровини 
от трети държави;

Or. fi

Изменение 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията да събере, 
анализира и публикува данни относно 
наличието, достъпността и 
търговския обмен на суровини и 
рециклирани материали на 
равнището на ЕС; освен това счита, 
че данните следва да се събират с цел 
съпоставка на характеристиките на 
материалите, вариантите за 
заместване, най-ефикасното
използване и обмена на най-добри 
практики;

Or. en
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Изменение 31
Lucas Hartong

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
жизнения цикъл на суровините, като 
по този начин се гарантира възможно 
най-високо качество и се удължава 
живота на тези материали, както и 
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и 
ефективно използване на ресурсите и 
в този контекст подчертава 
значението от цялостното прилагане 
на директивата за екодизайна;

заличава се

Or. nl

Изменение 32
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
жизнения цикъл на суровините, като по 
този начин се гарантира възможно 
най-високо качество и се удължава 
живота на тези материали, както и 
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и 
ефективно използване на ресурсите и 
в този контекст подчертава 
значението от цялостното прилагане на 
директивата за екодизайна;

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
жизнения цикъл на суровините и 
подчертава значението от цялостното 
прилагане на директивата за 
екодизайна;
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Or. en

Изменение 33
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
жизнения цикъл на суровините, като по 
този начин се гарантира възможно най-
високо качество и се удължава живота 
на тези материали, както и 
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и ефективно 
използване на ресурсите и в този 
контекст подчертава значението от 
цялостното прилагане на директивата за 
екодизайна;

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
жизнения цикъл на суровините, като по 
този начин се гарантира възможно най-
високо качество и се удължава живота 
на тези материали, както и 
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и ефективно 
използване на ресурсите и в този 
контекст подчертава значението от 
цялостното прилагане на директивата за 
екодизайна с разширен акцент върху
ефективността на ресурсите и 
другите въздействия върху околната 
среда извън енергийната 
ефективност; освен това призовава за 
въвеждане на задължителни 
изисквания по отношение на 
рециклирането и ресурсите във всички 
мерки за приложение след 2013 г.;

Or. en

Изменение 34
Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
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жизнения цикъл на суровините, като по 
този начин се гарантира възможно най-
високо качество и се удължава живота 
на тези материали, както и 
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и ефективно 
използване на ресурсите и в този 
контекст подчертава значението от 
цялостното прилагане на 
директивата за екодизайна;

жизнения цикъл на суровините, като по 
този начин се гарантира възможно най-
високо качество и се удължава живота 
на тези материали, както и 
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и ефективно 
използване на ресурсите;

Or. en

Изменение 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
жизнения цикъл на суровините, като по 
този начин се гарантира възможно най-
високо качество и се удължава живота 
на тези материали, както и 
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и ефективно 
използване на ресурсите и в този 
контекст подчертава значението от 
цялостното прилагане на директивата за 
екодизайна;

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
жизнения цикъл на суровините, като по 
този начин се гарантира възможно най-
високо качество и се удължава живота 
на тези материали, както и 
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и ефективно 
използване на ресурсите и определяне 
на въздействието на добива и 
използването на метериали върху 
околната среда и в този контекст 
подчертава значението от цялостното 
прилагане на директивата за екодизайна
и разширяването на нейния обхват с 
цел включване на ефикасността на 
ресурсите;

Or. en

Изменение 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
жизнения цикъл на суровините, като 
по този начин се гарантира възможно 
най-високо качество и се удължава 
живота на тези материали, както и
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и ефективно 
използване на ресурсите и в този 
контекст подчертава значението от 
цялостното прилагане на директивата за 
екодизайна;

4. подчертава значението на 
гарантирането на по-добро качество 
на продуктите с цел постигане на по-
висока ефективност при 
използването на ресурсите, 
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и ефективно 
използване на ресурсите и значението от 
цялостното прилагане на директивата за 
екодизайна;

Or. es

Изменение 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
жизнения цикъл на суровините, като по 
този начин се гарантира възможно най-
високо качество и се удължава живота 
на тези материали, както и 
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и ефективно 
използване на ресурсите и в този 
контекст подчертава значението от 
цялостното прилагане на директивата за 
екодизайна;

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
жизнения цикъл на суровините, като по 
този начин се гарантира възможно най-
високо качество и се удължава живота 
на тези материали, както и 
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и ефективно 
използване на ресурсите и в този 
контекст подчертава значението от 
цялостното прилагане на директивата за 
екодизайна; подчертава, че 
иновациите са от основно значение за 
преодоляване на новите 
предизвикателства, както и че
ефективността на ресурсите трябва 
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да бъде неразделна част от една 
политика, насочена към 
популяризиране на научните 
изследвания и иновациите, които ще 
насърчат конкурентоспособността 
на европейските предприятия;

Or. it

Изменение 38
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
жизнения цикъл на суровините, като по 
този начин се гарантира възможно най-
високо качество и се удължава живота 
на тези материали, както и 
необходимостта от показатели за 
измерване на ефикасното и ефективно 
използване на ресурсите и в този 
контекст подчертава значението от 
цялостното прилагане на директивата за 
екодизайна;

4. подчертава значението на 
разработването, насърчаването и 
прилагането на подход, основан върху 
жизнения цикъл на суровините, като по 
този начин се включат външните 
екологични разходи във връзка с добива 
и използването на суровините, 
гарантира се възможно най-високо 
качество и се удължава живота на тези 
материали, както и необходимостта от 
показатели за измерване на ефикасното 
и ефективно използване на ресурсите и 
в този контекст подчертава значението 
от цялостното прилагане на директивата 
за екодизайна;

Or. en

Изменение 39
Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. насърчава Комисията да 
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разработи стратегия за рециклиране 
при извличане възможно най-близо до 
източника на отпадъците, 
включително пречистване на 
отпадъчни води, тъй като това ще 
даде възможност за извличане на по-
високи концентрации на суровини, ще 
предотврати невъзможността за 
извличане, ще понижи 
отрицателното въздействие върху 
околната среда и евентуално ще 
подобри енергийната ефективност,

Or. en

Изменение 40
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава значението на
цялостното прилагане на 
директивата за екодизайна; счита, че 
ролята на проектантите и учените 
следва активно да бъде взета предвид 
при гарантиране на ефикасното и 
ефективно използване на суровините 
по време на целия жизнен цикъл на 
продуктите, тъй като 
висококачествено рециклиране може 
да има само когато цялата верига на 
доставки е затворена и всички 
заинтересовани страни си 
сътрудничат, за да се гарантира 
висок процент на повторно събиране;

Or. en

Изменение 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да продължават да 
засилват в законодателството 
отговорността на производителя, за да 
бъде гарантирано по-високо равнище на 
рециклиране, годността за повторна 
употреба, рециклиране и подобряване, 
както и за стимулиране на ефикасната 
употреба на суровините;

5. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да продължават да 
засилват в законодателството 
отговорността на производителя, за да 
бъде гарантирано по-високо равнище на 
рециклиране, годността за повторна 
употреба, рециклиране и подобряване, 
както и за стимулиране на ефикасната 
употреба на суровините, в тази връзка
посочва значението на една 
ефективна кръгова икономика;

Or. en

Изменение 42
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да продължават 
да засилват в законодателството 
отговорността на производителя, за 
да бъде гарантирано по-високо 
равнище на рециклиране, годността 
за повторна употреба, рециклиране и 
подобряване, както и за стимулиране 
на ефикасната употреба на 
суровините;

5. призовава Европейската комисия да 
насърчава засилена отговорност на 
производителя в държавите-членки 
съгласно член 8 от Рамковата 
директива за отпадъците;

Or. en

Изменение 43
Bas Eickhout
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да продължават да 
засилват в законодателството 
отговорността на производителя, за да 
бъде гарантирано по-високо равнище на 
рециклиране, годността за повторна 
употреба, рециклиране и подобряване, 
както и за стимулиране на ефикасната 
употреба на суровините;

5. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да продължават да 
засилват в законодателството 
отговорността на производителя, по-
специално призовава Комисията да 
преразгледа директивите за 
екодизайна, за излезлите от употреба 
превозни средства, за ОЕЕО и 
батериите, за да бъде гарантирано по-
високо равнище на годността за 
повторна употреба, рециклиране и 
подобряване, както и за стимулиране на 
ефикасната употреба на суровините, 
например посредством по-конкретни 
изисквания относно демонтажа;

Or. en

Изменение 44
Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да продължават да 
засилват в законодателството 
отговорността на производителя, за да 
бъде гарантирано по-високо равнище на 
рециклиране, годността за повторна 
употреба, рециклиране и подобряване, 
както и за стимулиране на ефикасната 
употреба на суровините;

5. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да продължават да 
засилват в законодателството 
отговорността на производителя, за да 
бъде гарантирано по-високо равнище на 
рециклиране, годността за повторна 
употреба, повторно производство,
рециклиране и подобряване, както и за 
стимулиране на ефикасната употреба на 
суровините;

Or. en
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Изменение 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да продължават да 
засилват в законодателството 
отговорността на производителя, за да 
бъде гарантирано по-високо равнище на 
рециклиране, годността за повторна 
употреба, рециклиране и подобряване, 
както и за стимулиране на ефикасната 
употреба на суровините;

5. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да продължават да 
засилват в законодателството 
употребата и разработването на 
подходящи икономически 
инструменти, включително стимули 
и данъци с цел да се стимулира 
предотвратяване на образуването на 
отпадъци и рециклирането и схемите 
за отговорността на производителя, за 
да бъде гарантирано по-високо равнище 
на рециклиране, годността за повторна 
употреба, рециклиране и подобряване, 
както и за стимулиране на ефикасната 
употреба на суровините;

Or. en

Изменение 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да продължават 
да засилват в законодателството 
отговорността на производителя, за 
да бъде гарантирано по-високо 
равнище на рециклиране, годността 
за повторна употреба, рециклиране и 
подобряване, както и за стимулиране 
на ефикасната употреба на 
суровините;

5. подчертава, че европейските 
производители вече са натоварени с 
отговорности и икономически 
тежести съгласно действащото 
европейско законодателство в 
областта на околната среда. По тази 
причина всяка предложена политика 
по отношение на ефективните 
ресурси следва да не действа като 
допълнително бреме за европейските 
предприятия, като ги принуждава да 
съкращават производството, да 
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намаляват заетостта и да 
пренасочват своята дейност, като 
общият ефект от това ще повлияе на 
обществото като цяло;

Or. it

Изменение 47
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията и 
държавите-членки да организират 
образователни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността на 
потребителите с оглед използване на 
получените от рециклирането 
продукти;

Or. ro

Изменение 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изразява загриженост относно 
прилагането на нанотехнологиите за
суровини – например среброто в 
наночастиците за антибактериална 
употреба, което може да доведе до 
необратимост на тези суровини; 
призовава за внимателно проучване на 
въздействието върху околната среда 
преди по-широкото прилагане на тази 
техника;
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Or. en

Изменение 49
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че освен че намалява 
отрицателното въздействие върху 
околната среда на материалите с 
изтекъл жизнен цикъл (замърсяващи 
отпадъци) и спомага за разрешаване 
на проблема с недостига на много от 
първичните суровини, рециклирането 
на материалите (възможно най-
цялостно) създава присъщи 
възможности за промишлено 
развитие; настоятелно призовава 
Комисията да подкрепи действията, 
които ще доведат до реализиране на 
тези възможности, които са от 
особено значение в настоящата 
криза;

Or. pt

Изменение 50
Lucas Hartong

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Европейската комисия да 
разработи система за верига на 
надзора за всички суровини, като 
вменява на производителите да 
регистрират произхода на суровините 
чрез прозрачна система и чрез 
следване на съществуващи примери 
(Съвет за стопанисване на горите 

заличава се
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(FSC) и законодателство в областта 
на горите, управлението и 
търговията (FLEGT) за незакони 
суровини), като по този начин се дава 
възможност за разработване в 
бъдещето на критерии за 
устойчивост по отношение на 
суровините;

Or. nl

Изменение 51
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Европейската комисия да 
разработи система за верига на 
надзора за всички суровини, като 
вменява на производителите да 
регистрират произхода на суровините 
чрез прозрачна система и чрез 
следване на съществуващи примери 
(Съвет за стопанисване на горите 
(FSC) и законодателство в областта 
на горите, управлението и 
търговията (FLEGT) за незакони 
суровини), като по този начин се дава 
възможност за разработване в 
бъдещето на критерии за 
устойчивост по отношение на 
суровините;

заличава се

Or. en

Изменение 52
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. призовава Европейската комисия да 
разработи система за верига на надзора 
за всички суровини, като вменява на 
производителите да регистрират 
произхода на суровините чрез 
прозрачна система и чрез следване на 
съществуващи примери (Съвет за 
стопанисване на горите (FSC) и 
законодателство в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) за 
незакони суровини), като по този начин 
се дава възможност за разработване в 
бъдещето на критерии за устойчивост 
по отношение на суровините;

6. призовава Европейската комисия да 
проучи приложимостта на система за 
верига на надзора за всички суровини, 
която вменява на производителите да 
регистрират произхода на суровините 
чрез прозрачна система и чрез следване 
на съществуващи примери (Съвет за 
стопанисване на горите (FSC) и 
законодателство в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) за 
незакони суровини), като по този начин 
се дава възможност за разработване в 
бъдещето на критерии за устойчивост 
по отношение на суровините;

Or. it

Изменение 53
Karl-Heinz Florenz

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Европейската комисия да 
разработи система за верига на надзора 
за всички суровини, като вменява на 
производителите да регистрират 
произхода на суровините чрез 
прозрачна система и чрез следване на 
съществуващи примери (Съвет за 
стопанисване на горите (FSC) и 
законодателство в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) за 
незакони суровини), като по този начин 
се дава възможност за разработване в 
бъдещето на критерии за устойчивост 
по отношение на суровините;

6. призовава Европейската комисия да 
проучи възможностите за 
разработване на система за верига на 
надзора за всички суровини, където е 
възможно, като вменява на 
производителите да регистрират 
произхода на суровините чрез 
прозрачна система и чрез следване на 
съществуващи примери (Съвет за 
стопанисване на горите (FSC) и 
законодателство в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) за 
незакони суровини), като по този начин 
се дава възможност за разработване в 
бъдещето на критерии за устойчивост 
по отношение на суровините;

Or. en
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Изменение 54
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Европейската комисия да 
разработи система за верига на надзора 
за всички суровини, като вменява на 
производителите да регистрират 
произхода на суровините чрез 
прозрачна система и чрез следване на 
съществуващи примери (Съвет за 
стопанисване на горите (FSC) и 
законодателство в областта на 
горите, управлението и търговията 
(FLEGT) за незакони суровини), като 
по този начин се дава възможност за 
разработване в бъдещето на критерии за 
устойчивост по отношение на 
суровините;

6. призовава Европейската комисия да 
разработи система за верига на надзора 
за всички суровини, като вменява на 
производителите да регистрират 
произхода на суровините чрез 
прозрачна система и чрез следване на 
съществуващи примери (напр. 
Регламент № 995/2010 за дървения 
материал), като по този начин се дава 
възможност за разработване в бъдещето 
на критерии за устойчивост по 
отношение на суровините;

Or. en

Изменение 55
Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Европейската комисия да 
разработи система за верига на надзора 
за всички суровини, като вменява на 
производителите да регистрират 
произхода на суровините чрез 
прозрачна система и чрез следване на 
съществуващи примери (Съвет за 
стопанисване на горите (FSC) и 
законодателство в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) за 

6. призовава Европейската комисия да 
разработи система за верига на надзора 
за всички суровини, като вменява на 
производителите да регистрират 
произхода на суровините чрез 
прозрачна система и чрез следване на 
вече съществуващи примери (Съвет за 
стопанисване на горите (FSC) и 
законодателство в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) за 
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незакони суровини), като по този начин 
се дава възможност за разработване в 
бъдещето на критерии за устойчивост 
по отношение на суровините;

незакони суровини) и да обхване 
минерални и биологични суровини, 
като по този начин се дава възможност 
за разработване в бъдещето на критерии 
за устойчивост по отношение на 
суровините;

Or. en

Изменение 56
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за налагане 
на забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат да 
бъдат рециклирани, както и за стриктни 
и амбициозни критерии за изгаряне с 
рециклиране на енергията, които следва 
да имат за цел повторното използване и 
рециклирането на суровините за 
сметка на изгарянето;

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за налагане 
на забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат да 
бъдат рециклирани, както и за стриктни 
и амбициозни критерии за изгаряне с 
рециклиране на енергията, които следва 
да имат за цел повторното използване и 
рециклирането на суровините, а не само
изгарянето;

Or. it

Изменение 57
Karl-Heinz Florenz

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за налагане 
на забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат да 

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и свързаното с 
нея законодателство, както и за 
налагане на забрана за използване на 
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бъдат рециклирани, както и за 
стриктни и амбициозни критерии за 
изгаряне с рециклиране на енергията, 
които следва да имат за цел повторното 
използване и рециклирането на 
суровините за сметка на изгарянето;

депа за отпадъци за нетретирани 
битови отпадъци до 2025 г. (вероятно 
чрез използване на поетапен подход), 
както и за стриктни и амбициозни 
критерии за изгаряне с рециклиране на 
енергията, които следва да имат за цел 
повторното използване и рециклирането 
на суровините за сметка на изгарянето;

Or. en

Изменение 58
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за налагане 
на забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат 
да бъдат рециклирани, както и за 
стриктни и амбициозни критерии за 
изгаряне с рециклиране на енергията, 
които следва да имат за цел 
повторното използване и рециклирането 
на суровините за сметка на изгарянето;

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и по-
специално стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците, която 
дава приоритет на 
предотвратяването, повторното 
използване и рециклирането за сметка 
на изгарянето; изразява съжаление от 
факта, че рециклирането често се 
възпрепятства от наличието на по-
евтини варианти за справяне с 
отпадъците, като използване на депа 
за отпадъци или изгаряне, които 
въпреки това имат значителни 
последици и разходи за обществото; в 
тази връзка призовава за фискални 
инструменти, с помощта на които да 
се измести сравнителното
предимство в посока към
рециклирането;

Or. en
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Изменение 59
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за налагане 
на забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат 
да бъдат рециклирани, както и за 
стриктни и амбициозни критерии за 
изгаряне с рециклиране на енергията, 
които следва да имат за цел 
повторното използване и 
рециклирането на суровините за 
сметка на изгарянето;

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците;

Or. en

Изменение 60
Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за налагане 
на забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат да 
бъдат рециклирани, както и за стриктни 
и амбициозни критерии за изгаряне с 
рециклиране на енергията, които следва 
да имат за цел повторното използване и 
рециклирането на суровините за сметка 
на изгарянето;

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за налагане 
на забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат да 
бъдат рециклирани, както и за стриктни 
и амбициозни критерии за изгаряне с 
рециклиране на енергията, които следва 
да имат за цел повторното използване и 
рециклирането на суровините за сметка 
на изгарянето като средство за 
извличане на възможно най-полезни 
суровини възможно най-рано и най-
близо до източника на отпадъците с 
цел да се предотврати 
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необратимостта, да се намали 
отрицателното въздействие върху 
околната среда и да се повиши 
енергийната ефективност;

Or. en

Изменение 61
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за налагане 
на забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат да 
бъдат рециклирани, както и за стриктни 
и амбициозни критерии за изгаряне с 
рециклиране на енергията, които следва 
да имат за цел повторното използване и 
рециклирането на суровините за сметка 
на изгарянето;

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за 
въвеждане на прогресивно налагане на 
забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат да 
бъдат рециклирани, за разработване на 
критерии за екодизайн с цел да се 
гарантира възможността за 
рециклиране на голяма част от 
продуктите, които се пускат на 
пазара, както и за стриктни и 
амбициозни критерии за изгаряне с 
рециклиране на енергията, които следва 
да имат за цел повторното използване и 
рециклирането на суровините за сметка 
на изгарянето;

Or. en

Изменение 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава за правилно и 7. призовава за правилно и 
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експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за налагане 
на забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат да 
бъдат рециклирани, както и за стриктни 
и амбициозни критерии за изгаряне с 
рециклиране на енергията, които 
следва да имат за цел повторното 
използване и рециклирането на 
суровините за сметка на изгарянето;

експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците с цел да се 
предотврати използването на депа за 
отпадъци за суровини, които могат да 
бъдат рециклирани, както и за стриктни 
и амбициозни критерии за рециклиране 
на ресурси с рециклиране на енергията в 
съответствие с йерархията на 
отпадъците и с крайната цел да се 
предотврати обезвреждането на 
суровините;

Or. es

Изменение 63
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за налагане 
на забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат да 
бъдат рециклирани, както и за 
стриктни и амбициозни критерии за 
изгаряне с рециклиране на енергията, 
които следва да имат за цел повторното 
използване и рециклирането на 
суровините за сметка на изгарянето;

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за налагане 
на забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат да 
бъдат рециклирани, както и за критерии, 
подходящи за целите на изгаряне с 
рециклиране на енергията, които следва 
да имат за цел повторното използване и 
рециклирането на суровините;

Or. fi

Изменение 64
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и за налагане 
на забрана за използване на депа за 
отпадъци за суровини, които могат 
да бъдат рециклирани, както и за 
стриктни и амбициозни критерии за 
изгаряне с рециклиране на енергията, 
които следва да имат за цел повторното 
използване и рециклирането на 
суровините за сметка на изгарянето;

7. призовава за правилно и 
експедитивно прилагане на рамковата 
директива за отпадъците и по-
специално на йерархията на 
отпадъците, които следва да имат за 
цел да отдадат приоритет на 
повторното използване, рециклирането 
и другите видове рециклиране пред 
обезвреждането, като при това 
непрекъснато продължават да 
намаляват използването на депа;

Or. fr

Изменение 65
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. изразява съгласие с анализа на 
Комисията, че по-доброто прилагане 
и изпълнение на действащото 
законодателство относно 
отпадъците е от основно значение за 
насърчаване на една Европа за по-
ефективно използване на ресурсите и 
следователно призовава Комисията 
да предложи до края на 2011 г. 
създаването на изпълнителна агенция 
на ЕС за отпадъците заедно със
специфичен европейски орган за 
извършване на преки инспекции на 
околната среда, тъй като по-доброто 
прилагане на действащото 
законодателство ще предостави 
важни икономически ползи и ще 
увеличи достъпа до ценни вторични 
суровини в допълнение към ползите за 
околната среда и човешкото здраве;
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Or. en

Изменение 66
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че вече заложените в 
няколко директиви цели относно 
събирането и разделянето на 
отпадъците следва да бъдат 
доразвити и определени по 
отношение на най-интензивното и 
най-качествено рециклиране на 
материали на всеки от етапите на 
рециклиране: събиране, демонтаж, 
предварителна преработка и 
рециклиране/рафиниране;

Or. en

Изменение 67
Esther de Lange

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. в тази връзка обръща внимание на 
значението на това да се избягва
загуба на суровини и хранителни 
вещества от тор и призовава 
Комисията и държавите-членки да 
насърчават преработката на тор; в 
тази връзка отбелязва значението на
определянето на остатъците от 
процеса на биологично разграждане 
като заместител на тора;

Or. nl
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Изменение 68
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията, с цел да се 
гарантира правилно и експедитивно 
прилагане на Рамковата директива за 
отпадъците, да наложи забрана за 
използване на депа за отпадъци за 
суровини, които могат да бъдат 
рециклирани, както и стриктни и 
амбициозни критерии за изгаряне с 
рециклиране на енергията, които 
следва да имат за цел повторното 
използване и рециклирането на 
суровините; да внесе предложение за 
изменение на Директива 1999/31/ЕО 
на Съвета от 26 април 1999 г. 
относно депонирането на отпадъци и 
да разработи и разшири целите, 
посочени в член 5, параграф 2 от нея; 
съгласно Рамковата директива за 
отпадъците, целта за намаляване на 
забраната за изпращане на 
биоразградими общински отпадъци в 
депа следва да бъде разширена, като 
се започне от 2020 г., до всички 
биоразградими отпадъци, като целта
за намаляване е фиксирана на 5 %;

Or. de

Изменение 69
Lucas Hartong

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. призовава Европейската комисия да 
интегрира в стратегията за 
суровините целите на плана за 
действие във връзка с биологичното 
разнообразие, за да бъдат засилени 
връзките между икономиката и 
околната среда и за да бъде взето 
предвид отражението върху 
околната среда, предизвикано от 
добива, производството, 
използването и обезвреждането на 
суровините; настоятелно призовава 
Европейската комисия да подкрепя 
разработването на стратегическо 
планиране за ползване на земята във 
всички държави-членки с цел 
намиране на баланс между добива на 
суровини и други изисквания за 
ползване на земята и съхраняване на 
околната среда и биологичното 
разнообразие;

заличава се

Or. nl

Изменение 70
Karl-Heinz Florenz

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава Европейската комисия да 
интегрира в стратегията за 
суровините целите на плана за 
действие във връзка с биологичното 
разнообразие, за да бъдат засилени 
връзките между икономиката и 
околната среда и за да бъде взето 
предвид отражението върху 
околната среда, предизвикано от 
добива, производството, 
използването и обезвреждането на 

8. призовава Европейската комисия да 
гарантира последователното 
прилагане на законодателството в 
областта на биологичното 
разнообразие и призовава Комисията 
да използва всички възможни 
инструменти, за да гарантира 
придържането на държавите-членки 
към становището на Комисията, че е 
възможно съгласуване на дейностите 
във връзка с добива във или в близост 
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суровините; настоятелно призовава 
Европейската комисия да подкрепя 
разработването на стратегическо
планиране за ползване на земята във 
всички държави-членки с цел намиране 
на баланс между добива на суровини и 
други изисквания за ползване на 
земята и съхраняване на околната 
среда и биологичното разнообразие;

до обекти от мрежата „Натура 
2000“ с опазването на околната среда 
и биологичното разнообразие, както и 
че стратегическото планиране за 
ползване на земята във всички държави-
членки не следва да изключва 
търсенето на суровини от съседни 
държави-членки; настоятелно 
призовава Комисията да продължи да 
разпространява констатациите от
своя документ с насоки от юли 
2010 г.;

Or. en

Изменение 71
Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава Европейската комисия да 
интегрира в стратегията за суровините 
целите на плана за действие във връзка с 
биологичното разнообразие, за да бъдат 
засилени връзките между икономиката и 
околната среда и за да бъде взето 
предвид отражението върху околната 
среда, предизвикано от добива, 
производството, използването и 
обезвреждането на суровините; 
настоятелно призовава Европейската 
комисия да подкрепя разработването на 
стратегическо планиране за ползване на 
земята във всички държави-членки с цел 
намиране на баланс между добива на 
суровини и други изисквания за 
ползване на земята и съхраняване на 
околната среда и биологичното 
разнообразие;

8. призовава Европейската комисия да 
интегрира в стратегията за суровините 
целите на плана за действие във връзка с 
биологичното разнообразие, за да бъдат 
засилени връзките между икономиката и 
околната среда и за да бъде взето 
предвид отражението върху околната 
среда, предизвикано от добива, 
производството, използването и 
обезвреждането на суровините; 
настоятелно призовава Европейската 
комисия да подкрепя разработването на 
стратегическо планиране за ползване на 
земята във всички държави-членки с цел 
намиране на баланс между добива на 
суровини и други изисквания за 
ползване на земята и съхраняване на 
околната среда и биологичното 
разнообразие; посочва, че по 
отношение на добива на суровини 
следва да бъде предприет нов подход, 
тъй като по подразбиране единствено 
нежилищните или непромишлени 
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обекти, като деликатните зони от 
„Натура 2000“, се вземат под 
внимание по отношение на добива, 
докато най-добрите обекти за добив 
може би вече се използват за други 
цели;

Or. en

Изменение 72
Anja Weisgerber

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава значението на 
местните суровини като основа на 
доставката на суровини за 
европейските сектори; по тази 
причина призовава държавите-членки 
да гарантират дългосрочната 
сигурност на находища на суровини 
от регионално и трансрегионално 
значение; освен това призовава 
Комисията да подобри рамковите 
условия за експлоатация на местни 
суровини с цел да се гарантира 
еднаква тежест на екологичните, 
социалните и икономически 
потребности в новите директиви и 
регламенти или при прегледа на 
действащите, с оглед да се осигури 
устойчив достъп до находищата на 
полезни изкопаеми;

Or. de

Изменение 73
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 8a (нов)
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Проектостановище Изменение

8a. приветства разработването на 
инструменти и показатели като 
Международния проект за икономика 
на екосистемите и биологичното 
разнообразие (ИЕБР), в който се прави 
повторна оценка на паричната 
стойност на биологичното 
разнообразие и екосистемите и се 
дава важна представа за реалната 
цена на добива, използването и 
обезвреждането на суровини, като се 
включат външните разходи; 
настоятелно призовава Комисията да 
насърчава и стимулира 
разработването на тези 
инструменти и тяхната употреба;

Or. en

Изменение 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава, че дейностите във 
връзка с добива трябва да се 
осъществяват като надлежно се 
отчитат най-високите стандарти за 
сигурност на работното място и 
опазване на околната среда с цел 
предотвратяване на аварии и 
рехабилитация на засегнатите 
райони;

Or. es

Изменение 75
János Áder
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Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. отбелязва, че докато цианидните 
технологии за добив на суровини, 
които представляват сериозна 
заплаха за околната среда, позволяват
добиването на едва 2 грама злато от 
един тон руда, 150 пъти повече –
почти 300 грама – могат да бъдат 
получени от един тон използвани 
мобилни телефони без необходимост 
от цианид; по тази причина 
припомня на Комисията резолюцията 
на Парламента от 5 май 2010 г. 
относно обща забрана за използване 
на цианид в минните технологии на 
територията на Европейския съюз до 
края на 2011 г.;

Or. hu

Изменение 76
Lucas Hartong

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава ролята на социалната 
отговорност на дружествата и 
спазването на най-високите 
международни екологични и социални 
норми и прилагането на най-добрите 
налични техники; призовава 
Европейската комисия да следва духа 
на закона "Дод - Франк" в САЩ за 
полезните изкопаеми от зони на 
конфликт и настоятелно призовава 
Европейската комисия да представи 
законодателно предложение; 
подкрепя инициативата за 
прозрачност в добивната 

заличава се
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промишленост (EITI);

Or. nl

Изменение 77
Karl-Heinz Florenz

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава ролята на социалната 
отговорност на дружествата и 
спазването на най-високите 
международни екологични и социални 
норми и прилагането на най-добрите 
налични техники; призовава 
Европейската комисия да следва духа на 
закона "Дод - Франк" в САЩ за 
полезните изкопаеми от зони на 
конфликт и настоятелно призовава 
Европейската комисия да представи 
законодателно предложение; подкрепя 
инициативата за прозрачност в 
добивната промишленост (EITI);

9. подчертава ролята на социалната 
отговорност на дружествата и 
спазването на най-високите 
международни екологични и социални 
норми и прилагането на най-добрите 
налични техники; призовава 
Европейската комисия, където е 
възможно, да следва духа на закона 
"Дод - Франк" в САЩ за полезните 
изкопаеми от зони на конфликт и 
настоятелно призовава Европейската 
комисия да представи законодателно 
предложение; подкрепя инициативата за 
прозрачност в добивната промишленост 
(EITI);

Or. en

Изменение 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава ролята на социалната 
отговорност на дружествата и 
спазването на най-високите 
международни екологични и социални
норми и прилагането на най-добрите 
налични техники; призовава 

9. подчертава ролята на социалната 
отговорност на дружествата и 
спазването на най-високите 
международни екологични и трудови
норми и прилагането на най-добрите 
налични техники; подчертава освен 
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Европейската комисия да следва духа на 
закона "Дод - Франк" в САЩ за 
полезните изкопаеми от зони на 
конфликт и настоятелно призовава 
Европейската комисия да представи 
законодателно предложение; подкрепя 
инициативата за прозрачност в
добивната промишленост (EITI).

това голямата отговорност на 
предприятията по отношение на 
добива, за да се гарантира, че той не 
влияе неблагоприятно върху здравето 
на жителите в околността; 
призовава Европейската комисия да 
следва духа на закона "Дод - Франк" в 
САЩ за полезните изкопаеми от зони на 
конфликт и настоятелно призовава 
Европейската комисия да представи 
законодателно предложение; подкрепя 
инициативата за прозрачност в 
добивната промишленост (EITI);

Or. sv

Изменение 79
Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. подчертава, че политиката за 
развитие не е инструмент на 
дипломацията по отношение на 
суровините; изразява съгласие, че 
търговските споразумения следва да 
осигуряват необходимата гъвкавост 
за подкрепа на развиващите се 
държави при създаването на връзки 
между добивната промишленост и 
местната промишленост; счита, че 
трябва да се зачита суверенитетът 
на държавите по отношение на 
ресурсите и в тази връзка настоява 
Комисията да прилага диференциран 
подход предвид различния контекст в 
отделните държави, така че да не се 
излагат на риск целите за развитие и 
индустриализирането на 
развиващите се държави;

Or. en
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Изменение 80
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. подчертава необходимостта от 
последователност по отношение на
обявените цели в областта на 
сътрудничеството и политиката по 
отношение на помощта за развитие; 
счита, че ролята на развиващите се 
държави, които са богати на 
суровини, не следва да се свежда 
единствено до нетни износители на 
суровини, а вместо това следва да 
разработват собствени промишлени 
политики и политики за развитие, 
като продължат нататък по 
веригата на стойностите; отхвърля 
нео-колониалната визия, прикрита 
зад маската на т.нар. „дипломация на 
суровините“;

Or. pt

Изменение 81
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава за активното въвеждане 
и насърчаване на по-устойчиви 
икономически модели, отделени от 
използването на материали, за да 
бъде гарантирана бъдещата 
наличност на суровини в ЕС; 
призовава Европейската комисия да 
разработва правни инструменти, 

заличава се
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целящи по-ефективно използване на 
ресурсите и за избягване на 
вторичните ефекти; предлага 
Европейската комисия да предприеме 
всеобхватно проучване на 
икономическите модели, основани 
върху лизинга, като алтернатива на 
собствеността върху стоките и 
тяхното въздействие върху 
използването и рециклирането на 
материалите;

Or. it

Изменение 82
Lucas Hartong

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава за активното въвеждане 
и насърчаване на по-устойчиви 
икономически модели, отделени от 
използването на материали, за да 
бъде гарантирана бъдещата 
наличност на суровини в ЕС; 
призовава Европейската комисия да 
разработва правни инструменти, 
целящи по-ефективно използване на 
ресурсите и за избягване на 
вторичните ефекти; предлага 
Европейската комисия да предприеме 
всеобхватно проучване на 
икономическите модели, основани 
върху лизинга, като алтернатива на 
собствеността върху стоките и 
тяхното въздействие върху 
използването и рециклирането на 
материалите;

заличава се

Or. nl
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Изменение 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава за активното въвеждане и 
насърчаване на по-устойчиви 
икономически модели, отделени от 
използването на материали, за да бъде 
гарантирана бъдещата наличност на 
суровини в ЕС; призовава Европейската 
комисия да разработва правни
инструменти, целящи по-ефективно 
използване на ресурсите и за избягване 
на вторичните ефекти; предлага 
Европейската комисия да предприеме 
всеобхватно проучване на 
икономическите модели, основани 
върху лизинга, като алтернатива на 
собствеността върху стоките и тяхното 
въздействие върху използването и 
рециклирането на материалите;

10. призовава за активното въвеждане и 
насърчаване на по-устойчиви 
икономически модели, отделени от 
използването на материали, за да бъде 
гарантирана бъдещата наличност на 
суровини в ЕС; призовава Европейската 
комисия да разработва нови 
инструменти например „зелени 
сертификати“, които имат за цел да 
повишат използването на вторични 
суровини), целящи по-ефективно 
използване на ресурсите и за избягване 
на вторичните ефекти; предлага 
Европейската комисия да предприеме 
всеобхватно проучване на 
икономическите модели, основани 
върху лизинга, като алтернатива на 
собствеността върху стоките и тяхното 
въздействие върху използването и 
рециклирането на материалите;
подчертава, че осведомеността е 
основното предизвикателство в тази 
връзка;

Or. en

Изменение 84
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава за активното въвеждане и 
насърчаване на по-устойчиви 
икономически модели, отделени от 
използването на материали, за да бъде 

10. призовава за активното въвеждане и 
насърчаване на по-устойчиви 
икономически модели, отделени от 
използването на материали, за да бъде 
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гарантирана бъдещата наличност на 
суровини в ЕС; призовава Европейската 
комисия да разработва правни 
инструменти, целящи по-ефективно 
използване на ресурсите и за избягване 
на вторичните ефекти; предлага 
Европейската комисия да предприеме 
всеобхватно проучване на 
икономическите модели, основани 
върху лизинга, като алтернатива на 
собствеността върху стоките и тяхното 
въздействие върху използването и 
рециклирането на материалите;

гарантирана бъдещата наличност на 
суровини в ЕС; призовава Европейската 
комисия да разработва подходи, целящи 
по-ефективно използване на ресурсите и 
за избягване на вторичните ефекти; 
предлага Европейската комисия да 
предприеме всеобхватно проучване на 
икономическите модели, основани 
върху лизинга, като алтернатива на 
собствеността върху стоките и тяхното 
въздействие върху използването и 
рециклирането на материалите;

Or. en

Изменение 85
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. подчертава, че един нов 
показател, който излиза от рамките 
на БВП и измерва потреблението и 
производителността на ресурсите е 
от основно значение за отделянето на 
икономическия растеж от 
използването на материали;

Or. en

Изменение 86
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. обръща внимание на вредното 
въздействие на спекулата върху 
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суровините; счита, че физическият 
пазар не следва да бъде засенчен от 
финансовия пазар на деривати, чийто 
обем нараства непропорционално през 
последните години, като по този 
начин прави приемането на мерки в 
тази област необходимо и 
неотложно; подчертава значението 
на получаването на надеждна 
официална информация относно 
потоците и физическите запаси от 
суровини;

Or. pt

Изменение 87
Karl-Heinz Florenz

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. настоятелно призовава 
Европейската комисия да проучи 
въздействието от въвеждането на 
данък върху минералните ресурси, 
неенергийните суровини, 
водоползването и земеползването, със 
специално внимание върху 
възможните непредвидени последици, 
като например неустойчиво 
заместване, укриване на данъци или 
преместване на икономически 
дейности в трети държави; 
подчертава, че въвеждането на данък 
върху минералните ресурси би 
увеличило стойността на ресурсите, 
което би довело до по-добро 
използване, повторна употреба и 
рециклиране на суровините и 
намаляване на вноса на ресурси;

заличава се

Or. en
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Изменение 88
Lucas Hartong

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. настоятелно призовава 
Европейската комисия да проучи 
въздействието от въвеждането на 
данък върху минералните ресурси, 
неенергийните суровини, 
водоползването и земеползването, със 
специално внимание върху 
възможните непредвидени последици, 
като например неустойчиво 
заместване, укриване на данъци или 
преместване на икономически 
дейности в трети държави; 
подчертава, че въвеждането на данък 
върху минералните ресурси би 
увеличило стойността на ресурсите, 
което би довело до по-добро 
използване, повторна употреба и 
рециклиране на суровините и 
намаляване на вноса на ресурси;

заличава се

Or. nl

Изменение 89
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. настоятелно призовава 
Европейската комисия да проучи 
въздействието от въвеждането на 
данък върху минералните ресурси, 
неенергийните суровини, 
водоползването и земеползването, със 
специално внимание върху 
възможните непредвидени последици, 

заличава се
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като например неустойчиво 
заместване, укриване на данъци или 
преместване на икономически 
дейности в трети държави; 
подчертава, че въвеждането на данък 
върху минералните ресурси би 
увеличило стойността на ресурсите, 
което би довело до по-добро 
използване, повторна употреба и 
рециклиране на суровините и 
намаляване на вноса на ресурси;

Or. en

Изменение 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. настоятелно призовава 
Европейската комисия да проучи 
въздействието от въвеждането на 
данък върху минералните ресурси, 
неенергийните суровини, 
водоползването и земеползването, със 
специално внимание върху 
възможните непредвидени последици, 
като например неустойчиво 
заместване, укриване на данъци или 
преместване на икономически 
дейности в трети държави; 
подчертава, че въвеждането на данък 
върху минералните ресурси би 
увеличило стойността на ресурсите, 
което би довело до по-добро 
използване, повторна употреба и 
рециклиране на суровините и 
намаляване на вноса на ресурси;

заличава се

Or. es
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Изменение 91
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. настоятелно призовава 
Европейската комисия да проучи 
въздействието от въвеждането на данък 
върху минералните ресурси, 
неенергийните суровини, 
водоползването и земеползването, със 
специално внимание върху възможните 
непредвидени последици, като 
например неустойчиво заместване, 
укриване на данъци или преместване на 
икономически дейности в трети 
държави; подчертава, че въвеждането 
на данък върху минералните ресурси 
би увеличило стойността на 
ресурсите, което би довело до по-
добро използване, повторна употреба 
и рециклиране на суровините и 
намаляване на вноса на ресурси;

11. призовава Европейската комисия да 
проучи въздействието от въвеждането 
на данък върху минералните ресурси, 
неенергийните суровини, 
водоползването и земеползването, със 
специално внимание върху възможните 
непредвидени последици, като 
например неустойчиво заместване, 
укриване на данъци или преместване на 
икономически дейности в трети 
държави;

Or. it

Изменение 92
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи въздействието от 
въвеждането на данък върху 
минералните ресурси, неенергийните 
суровини, водоползването и 
земеползването, със специално 
внимание върху възможните 
непредвидени последици, като 
например неустойчиво заместване, 

11. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи въздействието от 
въвеждането на данък върху 
минералните ресурси, неенергийните 
суровини, водоползването и 
земеползването, със специално 
внимание върху възможните 
непредвидени последици, като 
например неустойчиво заместване, 
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укриване на данъци или преместване на 
икономически дейности в трети 
държави; подчертава, че въвеждането 
на данък върху минералните ресурси 
би увеличило стойността на
ресурсите, което би довело до по-добро 
използване, повторна употреба и 
рециклиране на суровините и 
намаляване на вноса на ресурси;

укриване на данъци или преместване на 
икономически дейности в трети 
държави и за тази цел да изготви 
предложения относно инструменти 
на ЕС съгласно приоритета във връзка 
с ефикасността на ресурсите; 
подчертава, че облагането с данък на 
първични суровини като металите 
ще допринесе да се даде предимство 
на рециклирането за сметка на 
добива на необработени суровини и ще 
спомогне за преместване на 
данъчната тежест от труда върху 
ресурсите;

Or. en

Изменение 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. настоятелно призовава 
Европейската комисия да проучи 
въздействието от въвеждането на 
данък върху минералните ресурси, 
неенергийните суровини, 
водоползването и земеползването, със 
специално внимание върху 
възможните непредвидени последици, 
като например неустойчиво 
заместване, укриване на данъци или 
преместване на икономически 
дейности в трети държави;
подчертава, че въвеждането на данък 
върху минералните ресурси би 
увеличило стойността на ресурсите, 
което би довело до по-добро 
използване, повторна употреба и 
рециклиране на суровините и 
намаляване на вноса на ресурси;

11. призовава за внимателна оценка на 
всички законодателни и фискални 
инструменти, които вече са на 
разположение за насърчаване и 
подобряване на ефикасното 
използване на минералните ресурси, 
неенергийните суровини, 
водоползването и земеползването;

Or. it
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Изменение 94
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи въздействието от 
въвеждането на данък върху 
минералните ресурси, неенергийните 
суровини, водоползването и 
земеползването, със специално 
внимание върху възможните 
непредвидени последици, като 
например неустойчиво заместване, 
укриване на данъци или преместване на 
икономически дейности в трети 
държави; подчертава, че въвеждането 
на данък върху минералните ресурси 
би увеличило стойността на 
ресурсите, което би довело до по-
добро използване, повторна употреба 
и рециклиране на суровините и 
намаляване на вноса на ресурси;

11. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи въздействието от 
въвеждането на данък върху 
минералните ресурси, неенергийните 
суровини, водоползването и 
земеползването, със специално 
внимание върху възможните 
непредвидени последици, като 
например неустойчиво заместване, 
укриване на данъци или преместване на 
икономически дейности в трети 
държави;

Or. fi

Изменение 95
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи въздействието от 
въвеждането на данък върху 
минералните ресурси, неенергийните 
суровини, водоползването и 
земеползването, със специално 
внимание върху възможните 

11. настоятелно призовава Европейската 
комисия да проучи въздействието от 
въвеждането на данък върху 
минералните ресурси, неизползваните 
добити суровини, неенергийните 
суровини, водоползването и 
земеползването, със специално 
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непредвидени последици, като 
например неустойчиво заместване, 
укриване на данъци или преместване на 
икономически дейности в трети 
държави; подчертава, че въвеждането на 
данък върху минералните ресурси би 
увеличило стойността на ресурсите, 
което би довело до по-добро 
използване, повторна употреба и 
рециклиране на суровините и 
намаляване на вноса на ресурси.

внимание върху възможните 
непредвидени последици, като 
например неустойчиво заместване, 
укриване на данъци или преместване на 
икономически дейности в трети 
държави; подчертава, че въвеждането на 
данък върху минералните ресурси би 
увеличило стойността на ресурсите, 
което би довело до по-добро 
използване, повторна употреба и 
рециклиране на суровините и 
намаляване на вноса на ресурси;

Or. en

Изменение 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 11a (нов)

Проектостановище Изменение

11a. насърчава Комисията да 
продължи подготовката за
партньорство за иновации, свързани 
със суровините, в съответствие с
водещата инициатива „Съюз за 
иновации“ и в тази връзка подчертава 
значението на тясното 
сътрудничество на ранен етап между 
всички въпросни институции;

Or. en

Изменение 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 11a (нов)

Проектостановище Изменение

11a. счита, че следва да се насърчава 



AM\868777BG.doc 61/62 PE466.974v01-00

BG

удължаването на живота на 
продуктите, а следователно и на 
суровините и биологичните 
материали, тъй като техният добив, 
използване и обезвреждане оказва 
сериозно въздействие върху 
земеползването, водоползването, 
енергетиката и транспорта; 
подчертава, че стратегията по 
отношение на суровините трябва да 
бъде включена в по-обхватната 
стратегия „ЕС 2020“ като основна 
част от нейните общи цели, 
призовава за по-целенасочени 
иновации във връзка с ефикасността 
на ресурсите и посочва, че един по-
висок процент на ефикасно използване 
на материалите оказва основно 
въздействие върху този сектор и 
върху транспортния сектор;

Or. en

Изменение 98
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 11a (нов)

Проектостановище Изменение

11a. призовава Европейската комисия 
да събира данни относно потенциала 
на ЕС за рециклиране на суровини чрез 
добив на суровини в депа за отпадъци 
и да разработи стандарти за 
условията, при които депата за 
отпадъци могат да се разкопават, 
включително евентуалното 
рециклиране на други ресурси, 
енергийната ефективност спрямо 
добива на първични суровини, 
евентуалното въздействие върху 
околната среда и човешкото здраве 
(като отделяне на емисии от 
парникови газове и токсични 



PE466.974v01-00 62/62 AM\868777BG.doc

BG

вещества) и потенциала за 
производство на енергия и 
възстановяване на ландшафта;

Or. en


