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Pozměňovací návrh 1
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení a zejména to, že se 
soustřeďuje na suroviny a druhotné 
suroviny z minerálních a biotických 
zdrojů a že se zaměřuje na energetickou
účinnost a recyklování a že uznává 
důležitost získávání surovin z městského 
prostředí jako důležitého zdroje pro sběr, 
recyklaci a přepracování a nové využívání 
surovin; zdůrazňuje potenciál opětovného 
využívání jak zvláštní kategorii, jak zvýšit 
životnost produktů, a naléhavě vyzývá 
Komisi (ES), aby podpořila opětovné 
využívání;

1. vítá sdělení a zejména to, že se 
soustřeďuje na suroviny a druhotné 
suroviny, že vyjadřuje snahu zabývat se 
všemi třemi pilíři této široké výzvy, 
zejména otázkou zabezpečení 
spravedlivého a udržitelného způsobu 
dodávání surovin z mezinárodních trhů, 
podporování udržitelných dodávek v 
rámci EU a podpory účinného využívání 
zdrojů a recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení a zejména to, že se 
soustřeďuje na suroviny a druhotné 
suroviny z minerálních a biotických zdrojů 
a že se zaměřuje na energetickou účinnost
a recyklování a že uznává důležitost 
získávání surovin z městského prostředí 
jako důležitého zdroje pro sběr, recyklaci a 
přepracování a nové využívání surovin; 
zdůrazňuje potenciál opětovného využívání 
jak zvláštní kategorii, jak zvýšit životnost 
produktů, a naléhavě vyzývá Komisi (ES), 
aby podpořila opětovné využívání;

1. vítá sdělení a zejména to, že se 
soustřeďuje na suroviny a druhotné 
suroviny z minerálních a biotických zdrojů 
a že se zaměřuje na účinné využívání 
zdrojů a recyklování a že uznává důležitost 
získávání surovin z městského prostředí 
jako důležitého zdroje pro sběr, recyklaci a 
přepracování a nové využívání surovin; 
zdůrazňuje potenciál opětovného využívání 
jakožto zvláštní kategorie, jak zvýšit 
životnost produktů;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 3
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení a zejména to, že se 
soustřeďuje na suroviny a druhotné 
suroviny z minerálních a biotických zdrojů 
a že se zaměřuje na energetickou účinnost
a recyklování a že uznává důležitost 
získávání surovin z městského prostředí 
jako důležitého zdroje pro sběr, recyklaci a 
přepracování a nové využívání surovin; 
zdůrazňuje potenciál opětovného využívání 
jak zvláštní kategorii, jak zvýšit životnost 
produktů, a naléhavě vyzývá Komisi (ES), 
aby podpořila opětovné využívání;

1. vítá sdělení a zejména to, že se 
soustřeďuje na suroviny a druhotné 
suroviny z minerálních a biotických zdrojů 
a že se zaměřuje na účinné využívání 
zdrojů a recyklování a že uznává důležitost 
získávání surovin z městského prostředí 
jako důležitého zdroje pro sběr, tj. 
opětovné využívání, recyklaci a 
přepracování a nové využívání surovin; 
zdůrazňuje potenciál opětovného využívání 
jakožto zvláštní kategorie, jak zvýšit 
životnost produktů, a naléhavě vyzývá 
Komisi (ES), aby podpořila opětovné 
využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení a zejména to, že se 
soustřeďuje na suroviny a druhotné
suroviny z minerálních a biotických zdrojů 
a že se zaměřuje na energetickou účinnost 
a recyklování a že uznává důležitost 
získávání surovin z městského prostředí 
jako důležitého zdroje pro sběr, recyklaci a 
přepracování a nové využívání surovin; 

1. vítá sdělení a zejména to, že se 
soustřeďuje na širokou škálu surovin a 
druhotných surovin z minerálních a 
biotických zdrojů a že se zaměřuje na 
účinné využívání zdrojů a recyklování a že 
uznává důležitost získávání surovin z 
městského prostředí jako důležitého zdroje 
pro sběr, recyklaci a přepracování a nové 
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zdůrazňuje potenciál opětovného využívání 
jak zvláštní kategorii, jak zvýšit životnost 
produktů, a naléhavě vyzývá Komisi (ES), 
aby podpořila opětovné využívání;

využívání surovin; konstatuje, že recyklace 
často snižuje hodnotu daného materiálu a 
že větší pozornost by se měla věnovat 
přepracování a novému využívání 
materiálů, které umožňuje sběrné 
suroviny lépe zhodnotit; zdůrazňuje 
potenciál opětovného využívání jakožto
zvláštní kategorie, jak zvýšit životnost 
produktů, a naléhavě vyzývá Komisi (ES), 
aby podpořila opětovné využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení a zejména to, že se 
soustřeďuje na suroviny a druhotné 
suroviny z minerálních a biotických zdrojů 
a že se zaměřuje na energetickou účinnost 
a recyklování a že uznává důležitost 
získávání surovin z městského prostředí 
jako důležitého zdroje pro sběr, recyklaci a 
přepracování a nové využívání surovin; 
zdůrazňuje potenciál opětovného využívání 
jak zvláštní kategorii, jak zvýšit životnost 
produktů, a naléhavě vyzývá Komisi (ES), 
aby podpořila opětovné využívání;

1. vítá sdělení a zejména to, že se 
soustřeďuje na suroviny a druhotné 
suroviny z minerálních a biotických zdrojů 
a že se zaměřuje na účinné využívání 
zdrojů a recyklování a že uznává důležitost 
získávání surovin z městského prostředí 
jako důležitého zdroje pro sběr, recyklaci a 
přepracování a nové využívání surovin; 
zdůrazňuje potenciál opětovného využívání 
jakožto zvláštní kategorie, jak zvýšit 
životnost produktů, a naléhavě vyzývá
Komisi (ES), aby podpořila opětovné 
využívání, zejména prostřednictvím 
ekodesignu a odpadové politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení a zejména to, že se 
soustřeďuje na suroviny a druhotné 
suroviny z minerálních a biotických zdrojů 
a že se zaměřuje na energetickou účinnost 
a recyklování a že uznává důležitost
získávání surovin z městského prostředí 
jako důležitého zdroje pro sběr, recyklaci a 
přepracování a nové využívání surovin; 
zdůrazňuje potenciál opětovného využívání 
jak zvláštní kategorii, jak zvýšit životnost 
produktů, a naléhavě vyzývá Komisi (ES),
aby podpořila opětovné využívání;

1. vítá sdělení a zejména to, že se 
soustřeďuje na suroviny a druhotné 
suroviny z minerálních a biotických zdrojů 
a že se zaměřuje na účinné využívání 
zdrojů a recyklování a že uznává význam
získávání surovin z městského prostředí 
jako důležitého zdroje pro sběr, recyklaci a 
přepracování a nové využívání surovin; 
zdůrazňuje potenciál opětovného využívání 
jakožto zvláštní kategorie, jak zvýšit 
životnost produktů, a naléhavě vyzývá 
Komisi (ES), aby podpořila opětovné 
využívání;

Or. fi

Pozměňovací návrh 7
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. je toho názoru, že je důležité, aby byl 
upřesněn rozsah strategie pro suroviny; 
domnívá se, že Komise by měla 
monitorovat výzvy týkající se všech 
surovinových zdrojů, přičemž by asi bylo 
rozumné, aby se tato iniciativa v zájmu 
větší zacílenosti zaměřila na průmyslové 
suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies
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Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. zdůrazňuje, že zejména v souvislosti 
s otázkou surovin je nanejvýš důležité, aby 
existovala soudržná politika, strategická a 
dlouhodobá vize a koordinovaný postup 
všech zúčastněných stran, obzvláště pak 
v rámci Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 c. zdůrazňuje, že k dosažení 
zacílenějšího přístupu jsou nezbytné další 
údaje a další studie, zejména pokud jde o 
analýzy odpadových toků, ale také o 
potenciál inovativních technologií 
využitelných pro recyklování a 
nahrazování;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 d. vítá skutečnost, že Evropský 
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parlament uznává důležitost získávání 
surovin z městského prostředí jako 
důležitého zdroje pro sběr, recyklaci a 
přepracování a nové využívání surovin, a 
je toho názoru, že je naléhavě nezbytné, 
aby bylo k dispozici více informací o 
získávání surovin z městského prostředí, a 
žádá proto Komisi, aby v této souvislosti 
posoudila především potenciál tohoto 
způsobu získávání surovin, ale rovněž i 
jeho omezení; zdůrazňuje potenciál 
opětovného využívání jakožto zvláštní 
kategorie, jak zvýšit životnost produktů, a 
naléhavě vyzývá Komisi (ES), aby 
podpořila opětovné využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. vyjadřuje nicméně politování nad tím, 
že návrhy Komise neobsahují konkrétní 
opatření, a upozorňuje na to, že bez 
takových opatření není dosažení 
vytyčených cílů pravděpodobné;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1a. opakuje, že s některými produkty se po 
skončení jejich životnosti musí nakládat 
jako s odpadem, i když jsou určeny k 
recyklaci nebo k regeneraci, což s sebou 
nese neúměrnou zátěž a značné náklady 
navíc spojené s jejich odstraněním, 
přičemž v mnoha případech brání takový 
postup účinnějšímu využívání zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby se touto naléhavou 
otázkou zabývala a řešila ji na základě 
opatření, která zavedou  pragmatická 
kritéria pro stanovení toho, kdy odpad 
přestává být odpadem, a podpoří tak další 
toky v souladu s ustanovením revidované 
rámcového směrnice EU o odpadech1; 
1  Směrnice 2008/98/ES

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. upozorňuje, že faktory, které mají 
klíčový význam pro přechod na 
hospodářství účinně využívající zdroje, 
jsou nižší spotřeba, předcházení vzniku 
odpadů a opětovné využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; 
zdůrazňuje proto, že cílem snižování by 
mělo být stabilizovat využívání materiálů a
navrhuje roční cíl EU ve zvýšení efektivity 
využití materiálů ve výši 3 %;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; 
zdůrazňuje proto, že cílem snižování by 
mělo být stabilizovat využívání materiálů a
navrhuje roční cíl EU ve zvýšení efektivity 
využití materiálů ve výši 3 %;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 16
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
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zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; zdůrazňuje 
proto, že cílem snižování by mělo být 
stabilizovat využívání materiálů a
navrhuje roční cíl EU ve zvýšení efektivity 
využití materiálů ve výši 3 %;

zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; zdůrazňuje 
proto, že by měla být zavedena pevná a 
spolehlivá metodika, která by umožnila 
stanovit (pro jednotlivá odvětví specifické)
cíle v oblasti zvyšování efektivity a 
stabilizovat tak využívání materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; 
zdůrazňuje proto, že cílem snižování by 
mělo být stabilizovat využívání materiálů a
navrhuje roční cíl EU ve zvýšení efektivity 
využití materiálů ve výši 3 %;

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU zvyšují tlak na přírodní zdroje a
suroviny, a vyzývá proto k většímu úsilí o 
zachování a ochranu těchto materiálů a
k tomu, aby Komise vyvinula spolehlivou 
metodiku pro měření a sledování 
využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; zdůrazňuje 

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; zdůrazňuje 
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proto, že cílem snižování by mělo být 
stabilizovat využívání materiálů a navrhuje 
roční cíl EU ve zvýšení efektivity využití 
materiálů ve výši 3 %;

proto, že by měly být stanoveny cíle, které 
povedou ke snížení využívání materiálů, a 
navrhuje roční cíl EU ve zvýšení efektivity 
využití materiálů ve výši 3 % absolutního 
snížení objemu používání surovin 
získaných těžbou; domnívá se, že pokrok 
členských států při plnění tohoto cíle a 
jejich provádění podpůrných politik by 
měly být evidovány v rámci evropského 
semestru, informačního systému pro 
koordinaci a sledování rozpočtových a 
strukturálních politik členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; zdůrazňuje 
proto, že cílem snižování by mělo být 
stabilizovat využívání materiálů a navrhuje 
roční cíl EU ve zvýšení efektivity využití 
materiálů ve výši 3 %;

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
primárních surovin ještě zásadnější 
otázku; zdůrazňuje proto, že cílem 
snižování by mělo být stabilizovat
využívání primárních materiálů, a 
navrhuje roční cíl EU ve zvýšení efektivity 
využití materiálů ve výši 3 %; uznává, že 
tři „pilíře“ sdělení budou potřebné 
ke zvládání poptávky po surovinách, která 
se bude do budoucna zvyšovat, navrhuje 
však, aby tyto pilíře byly jednoznačně 
hierarchicky odstupňovány, kdy na 
prvním místě bude stát účinné využívání 
zdrojů a recyklování, na druhém místě 
rozvoj udržitelné těžby v EU a na třetím 
místě spravedlivý a udržitelný přístup 
k surovinám ze třetích zemí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; zdůrazňuje 
proto, že cílem snižování by mělo být 
stabilizovat využívání materiálů a
navrhuje roční cíl EU ve zvýšení efektivity 
využití materiálů ve výši 3 %;

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; žádá 
Komisi, aby vyvinula spolehlivou 
metodiku pro měření účinnosti využívání
zdrojů;

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; zdůrazňuje
proto, že cílem snižování by mělo být
stabilizovat využívání materiálů a 
navrhuje roční cíl EU ve zvýšení efektivity 
využití materiálů ve výši 3 %;

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; 
zdůrazňuje, že účinná surovinová politika 
musí být součástí integrovaného přístupu 
vycházejícího z nejlepších evropských 
právních předpisů, které v současnosti 
platí v oblasti životního prostředí a které 
regulují účinnost využívání zdrojů v řadě 
odvětví; podtrhuje rovněž potřebu 
jednoznačné definice „účinného využívání 
zdrojů“, která by se opírala o vědecký 
základ;
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Or. it

Pozměňovací návrh 22
Richard Seeber

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; zdůrazňuje 
proto, že cílem snižování by mělo být 
stabilizovat využívání materiálů a 
navrhuje roční cíl EU ve zvýšení efektivity 
využití materiálů ve výši 3 %;

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila efektivní metodiku 
umožňující hodnotit účinnost využívání 
zdrojů a aby v rámci své stěžejní iniciativy
nazvané Evropa efektivně využívá zdroje 
prozkoumala možnosti zlepšení a 
usnadnila tak srovnání s průmyslem 
v jiných zemích a stanovila objektivní cíle, 
které povedou ke zvýšení účinnosti 
využívání surovin v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku; zdůrazňuje 
proto, že cílem snižování by mělo být 
stabilizovat využívání materiálů a 
navrhuje roční cíl EU ve zvýšení efektivity 
využití materiálů ve výši 3 %;

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, 
zvyšování spotřeby a cíle hospodářského 
růstu EU činí z oddělení růstu a užívání 
surovin ještě zásadnější otázku;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá EK, aby zkoumala 
rozvoj hierarchie surovin s cílem zajistit 
co nejvyšší přidanou hodnotu surovin bez 
poškozování životního prostředí; vyzývá 
EK, aby zmapovala hospodářskou soutěž 
pro tytéž materiály a řešila nikoli nutnou 
spotřebu surovin;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 25
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá EK, aby zkoumala
rozvoj hierarchie surovin s cílem zajistit co 
nejvyšší přidanou hodnotu surovin bez 
poškozování životního prostředí; vyzývá 
EK, aby zmapovala hospodářskou soutěž 
pro tytéž materiály a řešila nikoli nutnou 
spotřebu surovin;

3. naléhavě vyzývá všechny zúčastněné 
strany, aby zvyšovaly povědomí o 
hospodářské soutěži v oblasti využívání 
surovin, přičemž se domnívá, že hierarchie 
surovin, která by byla vytvořena s cílem 
zajistit co nejvyšší přidanou hodnotu 
surovin bez poškozování životního 
prostředí, by se mohla stát jedním ze 
způsobů, jak se s touto výzvou v budoucnu 
vyrovnat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá EK, aby zkoumala 
rozvoj hierarchie surovin s cílem zajistit 
co nejvyšší přidanou hodnotu surovin bez 
poškozování životního prostředí; vyzývá 
EK, aby zmapovala hospodářskou soutěž 
pro tytéž materiály a řešila nikoli nutnou 
spotřebu surovin;

3. naléhavě vyzývá EK, aby vytvořila 
matici pro hierarchii surovin, která by mj. 
zahrnovala vlastnictví, hospodářskou 
soutěž, dostupnost, přístupnost a dopad na 
životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá EK, aby zkoumala 
rozvoj hierarchie surovin s cílem zajistit co 
nejvyšší přidanou hodnotu surovin bez 
poškozování životního prostředí; vyzývá 
EK, aby zmapovala hospodářskou soutěž
pro tytéž materiály a řešila nikoli nutnou 
spotřebu surovin;

3. naléhavě vyzývá EK, aby zkoumala 
rozvoj hierarchie surovin a zasadila se o 
zahájení široké diskuse věnované otázce
co nejvyšší přidané hodnoty surovin bez 
poškozování životního prostředí; vyzývá 
EK, aby zmapovala hospodářskou soutěž 
pro tytéž materiály a řešila nikoli nutnou 
spotřebu surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá EK, aby zkoumala 
rozvoj hierarchie surovin s cílem zajistit co 
nejvyšší přidanou hodnotu surovin bez 
poškozování životního prostředí; vyzývá 
EK, aby zmapovala hospodářskou soutěž 
pro tytéž materiály a řešila nikoli nutnou 
spotřebu surovin;

3. naléhavě vyzývá EK, aby zkoumala 
rozvoj hierarchie surovin s cílem zajistit co 
nejvyšší přidanou hodnotu surovin bez 
poškozování životního prostředí; vyzývá 
EK, aby zmapovala hospodářskou soutěž 
pro tytéž materiály a řešila nikoli nutnou 
spotřebu surovin se zvláštním zaměřením 
na materiály; je přesvědčen, že toto 
mapování by mělo brát v úvahu nejen 
současná omezení vznikající u kritických 
materiálů na straně dodavatelů, ale také 
budoucí vývoj poptávky po materiálech 
nejrůznějšího druhu, která se bude měnit 
v závislosti na změnách v oblasti 
technologií, spotřeby a výroby, tak aby 
bylo možné do budoucna předejít 
nedostatkům v dodávkách a investovat 
podle potřeby do náhradních zdrojů; 
domnívá se, že tyto informace by měly být 
pro budoucí inovační opatření 
Společenství směrodatné;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá EK, aby zkoumala 
rozvoj hierarchie surovin s cílem zajistit co 
nejvyšší přidanou hodnotu surovin bez 
poškozování životního prostředí; vyzývá 
EK, aby zmapovala hospodářskou soutěž 
pro tytéž materiály a řešila nikoli nutnou 
spotřebu surovin;

3. naléhavě vyzývá EK, aby zkoumala 
rozvoj hierarchie surovin s cílem zajistit co 
nejvyšší přidanou hodnotu surovin bez 
poškozování životního prostředí; vyzývá 
EK, aby zmapovala hospodářskou soutěž 
pro tytéž materiály a řešila nikoli nutnou 
spotřebu surovin; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby i nadále sledovala stav surovin, které 
mají pro Evropu kritický význam, a aby se 
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zabývala otázkou, do jaké míry by bylo 
možné využívat evropských nerostných
nalezišť, a to se zřetelem k tomu, že 
udržitelné využívání těchto nalezišť by 
snížilo potřebu dovážení surovin ze třetích 
zemí;

Or. fi

Pozměňovací návrh 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. vyzývá Komisi, aby shromažďovala, 
analyzovala a uveřejňovala údaje o 
dostupnosti, přístupnosti a obchodní 
směně prvotních i druhotných surovin na 
úrovni EU; je dále toho názoru, že je 
třeba sbírat údaje, které by umožňovaly 
srovnávat vlastnosti materiálů, 
seznamovat se s možnostmi jejich 
nahrazení, jejich co nejúčinnější 
využívání a výměnu osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na 
životním cyklu surovin, aby tak došlo k co 
největšímu rozšíření kvality a životnosti 

vypouští se
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takových materiálů, a potřebu indikátorů 
na měření účinného a efektivního 
využívání zdrojů; zároveň zdůrazňuje 
význam plného provádění směrnice o 
Ecodesignu v tomto ohledu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 32
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na životním 
cyklu surovin, aby tak došlo k co 
největšímu rozšíření kvality a životnosti 
takových materiálů, a potřebu indikátorů 
na měření účinného a efektivního 
využívání zdrojů; zároveň zdůrazňuje 
význam plného provádění směrnice o 
Ecodesignu v tomto ohledu;

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na životním 
cyklu surovin a zdůrazňuje význam plného 
provádění směrnice o Ecodesignu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na životním 
cyklu surovin, aby tak došlo k co 
největšímu rozšíření kvality a životnosti 
takových materiálů, a potřebu indikátorů 
na měření účinného a efektivního 

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na životním 
cyklu surovin, aby tak došlo k co 
největšímu rozšíření kvality a životnosti 
takových materiálů, a potřebu indikátorů 
na měření účinného a efektivního 
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využívání zdrojů; zároveň zdůrazňuje 
význam plného provádění směrnice o 
Ecodesignu v tomto ohledu;

využívání zdrojů; zároveň zdůrazňuje 
význam plného provádění směrnice o 
Ecodesignu v tomto ohledu, které by se ve 
větší míře zaměřovalo na účinné využívání 
zdrojů a další environmentální dopady 
vedle energetické účinnosti; požaduje 
také, aby součástí všech prováděcích 
opatřeních od roku 2013 bylo povinné 
recyklování a požadavky týkající se 
využívání surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na životním 
cyklu surovin, aby tak došlo k co 
největšímu rozšíření kvality a životnosti 
takových materiálů, a potřebu indikátorů 
na měření účinného a efektivního 
využívání zdrojů; zároveň zdůrazňuje 
význam plného provádění směrnice o 
Ecodesignu v tomto ohledu;

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na životním 
cyklu surovin, aby tak došlo k co 
největšímu rozšíření kvality a životnosti 
takových materiálů, a potřebu indikátorů 
na měření účinného a efektivního 
využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na životním 

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na životním 
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cyklu surovin, aby tak došlo k co 
největšímu rozšíření kvality a životnosti 
takových materiálů, a potřebu indikátorů 
na měření účinného a efektivního 
využívání zdrojů; zároveň zdůrazňuje 
význam plného provádění směrnice o 
Ecodesignu v tomto ohledu;

cyklu surovin, aby tak došlo k co 
největšímu rozšíření kvality a životnosti 
takových materiálů, a potřebu indikátorů 
na měření účinného a efektivního 
využívání zdrojů a na zjišťování 
environmentálních dopadů získávání a 
využívání materiálů; zároveň zdůrazňuje 
význam plného provádění směrnice o 
Ecodesignu v tomto ohledu a jejího 
rozšíření na oblast efektivního využívání 
zdrojů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na 
životním cyklu surovin, aby tak došlo k co 
největšímu rozšíření kvality a životnosti 
takových materiálů, a potřebu indikátorů 
na měření účinného a efektivního 
využívání zdrojů; zároveň zdůrazňuje 
význam plného provádění směrnice o 
Ecodesignu v tomto ohledu;

4. zdůrazňuje důležitost zajištění lepší 
kvality produktů pro dosažení vyšší 
efektivity využívání zdrojů a potřebu 
indikátorů na měření účinného a 
efektivního využívání zdrojů; zároveň 
zdůrazňuje význam plného provádění 
směrnice o Ecodesignu;

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na životním 
cyklu surovin, aby tak došlo k co 
největšímu rozšíření kvality a životnosti 
takových materiálů, a potřebu indikátorů 
na měření účinného a efektivního 
využívání zdrojů; zároveň zdůrazňuje 
význam plného provádění směrnice o 
Ecodesignu v tomto ohledu;

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na životním 
cyklu surovin, aby tak došlo k co 
největšímu rozšíření kvality a životnosti 
takových materiálů, a potřebu indikátorů 
na měření účinného a efektivního 
využívání zdrojů; zároveň zdůrazňuje 
význam plného provádění směrnice o 
Ecodesignu v tomto ohledu; zdůrazňuje, že 
inovace jsou zásadním předpokladem pro 
zvládání nových výzev a že efektivní 
využívání zdrojů se musí stát nedílnou 
součástí politiky zaměřené na podporu 
výzkumu a inovací schopných stimulovat 
konkurenceschopnost evropských 
podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na životním 
cyklu surovin, aby tak došlo k co 
největšímu rozšíření kvality a životnosti 
takových materiálů, a potřebu indikátorů 
na měření účinného a efektivního 
využívání zdrojů; zároveň zdůrazňuje 
význam plného provádění směrnice o 
Ecodesignu v tomto ohledu;

4. zdůrazňuje důležitost rozvoje, podpory a 
provádění přístupu založeného na životním 
cyklu surovin, aby tak došlo k internalizaci 
externích environmentálních nákladů 
spojených se získáváním a využíváním 
surovin a k co největšímu rozšíření kvality 
a životnosti takových materiálů, a potřebu 
indikátorů na měření účinného a 
efektivního využívání zdrojů; zároveň 
zdůrazňuje význam plného provádění 
směrnice o Ecodesignu v tomto ohledu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. vybízí Komisi, aby vyvinula recyklační 
strategii, která bude požadovat, aby se 
sběrné místo nacházelo co nejblíže zdroji 
odpadu, a to i pokud jde o čištění 
odpadních vod, čímž by bylo možné docílit 
zachycení vyšších koncentrací surovin, 
zabránit jejich nerecyklovatelnosti, snížit 
nepříznivý dopad na životní prostředí a 
případně také dosáhnout vyšší energetické 
účinnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 b. zdůrazňuje význam plného provádění 
směrnice o Ecodesignu; je přesvědčen, že 
v rámci snahy o zajištění účinného a 
efektivního využívání surovin během 
celého životního cyklu produktů je třeba 
aktivně zohledňovat úlohu návrhářů a 
vědců, protože recyklace může být kvalitní 
jen za předpokladu, že celý dodavatelský 
řetězec je uzavřený a že všechny 
zúčastněné strany spolupracují na tom, 
aby sběr surovin dosahoval co nejvyšší 
míry;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá EK a členské státy, aby nadále 
zvyšovaly odpovědnost výrobců v právních 
předpisech s cílem zajistit co nejvyšší 
úroveň sběru surovin, jejich opětovné 
použití a recyklování a aby podporovaly 
účinné využívání surovin;

5. vyzývá EK a členské státy, aby nadále 
zvyšovaly odpovědnost výrobců v právních 
předpisech s cílem zajistit co nejvyšší 
úroveň sběru surovin, jejich opětovné 
použití a recyklování a aby podporovaly 
účinné využívání surovin; zdůrazňuje 
v této souvislosti důležitost cyklického 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá EK a členské státy, aby nadále 
zvyšovaly odpovědnost výrobců v právních 
předpisech s cílem zajistit co nejvyšší 
úroveň sběru surovin, jejich opětovné 
použití a recyklování a aby podporovaly 
účinné využívání surovin;

5. vyzývá EK, aby v souladu s článkem 8 
rámcové směrnice o odpadech 
podporovala zvyšování odpovědnosti
výrobců v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá EK a členské státy, aby nadále 
zvyšovaly odpovědnost výrobců v právních 
předpisech s cílem zajistit co nejvyšší 
úroveň sběru surovin, jejich opětovné 
použití a recyklování a aby podporovaly
účinné využívání surovin;

5. vyzývá EK a členské státy, aby nadále 
zvyšovaly odpovědnost výrobců v právních 
předpisech, a zvláště pak vyzývá Komisi 
k přezkoumání směrnic o Ecodesignu, o 
vozidlech s ukončenou životností, o 
odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ) a o bateriích s cílem 
zajistit co nejvyšší úroveň opětovného 
použití surovin a jejich recyklování a aby 
podporovala účinné využívání surovin, 
například zavedením konkrétnějších 
požadavků na demontáž;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá EK a členské státy, aby nadále 
zvyšovaly odpovědnost výrobců v právních 
předpisech s cílem zajistit co nejvyšší 
úroveň sběru surovin, jejich opětovné 
použití a recyklování a aby podporovaly 
účinné využívání surovin;

5. vyzývá EK a členské státy, aby nadále 
zvyšovaly odpovědnost výrobců v právních 
předpisech s cílem zajistit co nejvyšší 
úroveň sběru surovin, jejich opětovné 
použití, regenerování a recyklování a aby 
podporovaly účinné využívání surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá EK a členské státy, aby nadále 
zvyšovaly odpovědnost výrobců v právních 
předpisech s cílem zajistit co nejvyšší 
úroveň sběru surovin, jejich opětovné 
použití a recyklování a aby podporovaly 
účinné využívání surovin;

5. vyzývá EK a členské státy, aby nadále 
zvyšovaly využívání a vývoj vhodných 
ekonomických nástrojů, včetně pobídek a 
daní, umožňujících vytvářet příznivé 
podmínky pro předcházení vzniku odpadu 
a jeho recyklování a režimy odpovědnosti
výrobců v právních předpisech s cílem 
zajistit co nejvyšší úroveň opětovného
použití surovin a jejich recyklování a aby 
podporovaly účinné využívání surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá EK a členské státy, aby nadále 
zvyšovaly odpovědnost výrobců v právních 
předpisech s cílem zajistit co nejvyšší 
úroveň sběru surovin, jejich opětovné 
použití a recyklování a aby podporovaly 
účinné využívání surovin;

5. zdůrazňuje, že již v rámci stávající 
evropské environmentální legislativy jsou 
evropským výrobcům uloženy různé 
povinnosti a různá hospodářská břemena; 
žádný návrh politiky účinného využívání 
zdrojů by proto neměl pro evropské 
podniky představovat žádné další zatížení, 
které by zhoršilo jejich situaci tím, že by je 
nutilo k omezování výroby, snižování 
počtu zaměstnanců a změně působiště, což 
by mělo široké dopady na společnost jako 
celek;

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Rovana Plumb
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
organizovaly vzdělávací a informační 
kampaně zaměřené na spotřebitele a 
používání výrobků z recyklovaných 
materiálů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. vyjadřuje znepokojení nad 
používáním nanotechnologií při 
zpracování surovin, například nanočástic 
stříbra pro antibakteriální účely, které 
může vést k tomu, že tyto suroviny budou 
nerecyklovatelné; požaduje, aby předtím, 
než se tato metoda začne v širším měřítku 
používat, byla provedena pečlivá studie o 
jejích environmentálních dopadech;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. je toho názoru, že recyklování 
materiálů (které by mělo být pokud možno 
úplné) kromě toho, že snižuje nepříznivé 
environmentální dopady výrobků po 
skončení jejich životnosti (znečišťující 
odpad) a pomáhá řešit problém vzácnosti  
mnoha primárních surovin, vytváří rovněž 
specifické možnosti pro rozvoj průmyslu; 
vyzývá Komisi, aby podpořila opatření pro 
konkretizaci těchto možností, obzvláště 
důležitých v době současné krize;

Or. pt

Pozměňovací návrh 50
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EK, aby vyvinula systém 
řetězové správy všech surovin a vedla 
výrobce k tomu,aby zaznamenávali původ 
všech surovin prostřednictvím 
transparentního systému na základě 
stávajících příkladů (FSC a FLEGT pro 
ilegální suroviny) a umožnila budoucí 
rozvoj kritérií udržitelnosti pro suroviny;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 51
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EK, aby vyvinula systém 
řetězové správy všech surovin a vedla 
výrobce k tomu,aby zaznamenávali původ 
všech surovin prostřednictvím 
transparentního systému na základě 
stávajících příkladů (FSC a FLEGT pro 
ilegální suroviny) a umožnila budoucí 
rozvoj kritérií udržitelnosti pro suroviny;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EK, aby vyvinula systém 
řetězové správy všech surovin a vedla 
výrobce k tomu,aby zaznamenávali původ 
všech surovin prostřednictvím 
transparentního systému na základě 
stávajících příkladů (FSC a FLEGT pro 
ilegální suroviny) a umožnila budoucí 
rozvoj kritérií udržitelnosti pro suroviny;

6. vybízí EK, aby prověřila 
uskutečnitelnost systému řetězové správy 
všech surovin, který by vedl výrobce k 
tomu, aby zaznamenávali původ všech 
surovin prostřednictvím transparentního 
systému na základě stávajících příkladů 
(FSC a FLEGT pro ilegální suroviny), a
umožnil budoucí rozvoj kritérií 
udržitelnosti pro suroviny;

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EK, aby vyvinula systém 
řetězové správy všech surovin a vedla 
výrobce k tomu,aby zaznamenávali původ 
všech surovin prostřednictvím 
transparentního systému na základě 
stávajících příkladů (FSC a FLEGT pro 
ilegální suroviny) a umožnila budoucí 
rozvoj kritérií udržitelnosti pro suroviny;

6. vyzývá EK, aby se zabývala možnostmi 
vytvoření systému řetězové správy pokud 
možno všech surovin a vedla výrobce k 
tomu, aby zaznamenávali původ všech 
surovin prostřednictvím transparentního 
systému na základě stávajících příkladů 
(FSC a FLEGT pro ilegální suroviny), a
umožnila budoucí rozvoj kritérií 
udržitelnosti pro suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EK, aby vyvinula systém 
řetězové správy všech surovin a vedla 
výrobce k tomu,aby zaznamenávali původ 
všech surovin prostřednictvím 
transparentního systému na základě 
stávajících příkladů (FSC a FLEGT pro 
ilegální suroviny) a umožnila budoucí 
rozvoj kritérií udržitelnosti pro suroviny;

6. vyzývá EK, aby vyvinula systém 
řetězové správy všech surovin a vedla 
výrobce k tomu, aby zaznamenávali původ 
všech surovin prostřednictvím 
transparentního systému na základě 
stávajících příkladů (např. dřevařského 
nařízení (EU) č. 995/2010), a umožnila 
budoucí rozvoj kritérií udržitelnosti pro 
suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EK, aby vyvinula systém 
řetězové správy všech surovin a vedla 
výrobce k tomu,aby zaznamenávali původ 
všech surovin prostřednictvím 
transparentního systému na základě 
stávajících příkladů (FSC a FLEGT pro 
ilegální suroviny) a umožnila budoucí 
rozvoj kritérií udržitelnosti pro suroviny;

6. vyzývá EK, aby vyvinula systém 
řetězové správy všech surovin a vedla 
výrobce k tomu, aby zaznamenávali původ 
všech surovin prostřednictvím 
transparentního systému na základě 
stávajících příkladů, které jsou již 
zavedené (FSC a FLEGT pro ilegální 
suroviny), s tím, že by se tento systém 
rozšířil i na nerostné a biotické suroviny, 
a umožnila budoucí rozvoj kritérií 
udržitelnosti pro suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zákazu 
ukládání recyklovatelných surovin a přijetí 
přísných a ambiciózních kritérií účinnosti 
pro spalování odpadu se získávání energie, 
které by měla být zaměřena na nové využití 
a recyklaci surovin, namísto na jejich 
spalování.

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zákazu 
ukládání recyklovatelných surovin a přijetí 
přísných a ambiciózních kritérií účinnosti 
pro spalování odpadu se získáváním
energie, která by neměla být zaměřena 
pouze na jejich spalování, ale i na nové 
využití a recyklaci surovin.

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zákazu 
ukládání recyklovatelných surovin a přijetí 
přísných a ambiciózních kritérií účinnosti 
pro spalování odpadu se získávání energie, 
které by měla být zaměřena na nové využití 
a recyklaci surovin, namísto na jejich 
spalování.

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a
souvisejících právních předpisů a rovněž i 
k zákazu ukládání nezpracovaného 
komunálního odpadu do roku 2025 
(případně i formou fázovaného postupu) a 
k přijetí přísných a ambiciózních kritérií 
účinnosti pro spalování odpadu se 
získáváním energie, která by měla být 
zaměřena na nové využití a recyklaci 
surovin, namísto na jejich spalování.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zákazu 
ukládání recyklovatelných surovin a přijetí 
přísných a ambiciózních kritérií účinnosti 
pro spalování odpadu se získávání
energie, které by měla být zaměřena na 
nové využití a recyklaci surovin, namísto 
na jejich spalování.

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení
rámcové směrnice o odpadech a zejména 
pak k důslednému uplatňování hierarchie 
odpadů, která upřednostňuje předcházení 
vzniku odpadu, opětovné použití materiálů 
a jejich recyklování před spalováním; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
recyklování často brání dostupné levnější 
možnosti zpracování odpadu, jako je jeho 
ukládání na skládkách či spalování, 
s nimiž ovšem bývají spojeny značně 
vysoké externality a náklady pro 
společnost; požaduje v této souvislosti 
zavedení daňových nástrojů, které by tuto 
komparativní výhodu převedly ve 
prospěch recyklace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zákazu 
ukládání recyklovatelných surovin a 
přijetí přísných a ambiciózních kritérií 
účinnosti pro spalování odpadu se 
získávání energie, které by měla být 
zaměřena na nové využití a recyklaci 
surovin, namísto na jejich spalování.

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zákazu 
ukládání recyklovatelných surovin a přijetí 
přísných a ambiciózních kritérií účinnosti 
pro spalování odpadu se získávání energie, 
které by měla být zaměřena na nové využití 
a recyklaci surovin, namísto na jejich 
spalování.

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zákazu 
ukládání recyklovatelných surovin a přijetí 
přísných a ambiciózních kritérií účinnosti 
pro spalování odpadu se získáváním
energie, která by měla být zaměřena na 
nové využití a recyklaci surovin, namísto 
na jejich spalování, jako nástroj 
umožňující provádět sběr mnoha 
užitečných surovin, který by probíhal co 
možná nejdříve a nejblíže zdroji odpadu, 
tak aby bylo možné zabránit jeho 
nerecyklovatelnosti, snížit veškeré 
negativní dopady na životní prostředí a 
zvýšit energetickou účinnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zákazu 
ukládání recyklovatelných surovin a přijetí 
přísných a ambiciózních kritérií účinnosti 
pro spalování odpadu se získávání energie, 
které by měla být zaměřena na nové využití 
a recyklaci surovin, namísto na jejich 
spalování.

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení
rámcové směrnice o odpadech a zavedení 
progresivního zákazu ukládání 
recyklovatelných surovin, vývoji kritérií 
Ecodesignu, díky nimž bude možné zajistit 
recyklovatelnost převážné většiny výrobků 
uváděných na trh, a přijetí přísných a 
ambiciózních kritérií účinnosti pro 
spalování odpadu se získáváním energie, 
která by měla být zaměřena na nové 
využití a recyklaci surovin, namísto na 
jejich spalování.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zákazu
ukládání recyklovatelných surovin a přijetí 
přísných a ambiciózních kritérií účinnosti 
pro spalování odpadu se získávání energie, 
které by měla být zaměřena na nové 
využití a recyklaci surovin, namísto na 
jejich spalování.

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech, aby se 
zabránilo ukládání recyklovatelných 
surovin, a k přijetí přísných a ambiciózních 
kritérií účinnosti pro využívání zdrojů se 
získáváním energie, která by měla být 
v souladu s hierarchií odpadu a 
s celkovým cílem zabránit likvidaci 
surovin.

Or. es
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Pozměňovací návrh 63
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zákazu 
ukládání recyklovatelných surovin a přijetí 
přísných a ambiciózních kritérií účinnosti 
pro spalování odpadu se získávání energie, 
které by měla být zaměřena na nové využití 
a recyklaci surovin, namísto na jejich 
spalování.

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zákazu 
ukládání recyklovatelných surovin a přijetí 
kritérií účinnosti ve shodě s cíli, pokud jde 
o spalování odpadu se získáváním energie, 
která by měla být zaměřena na nové 
využití a recyklaci surovin.

Or. fi

Pozměňovací návrh 64
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zákazu 
ukládání recyklovatelných surovin a 
přijetí přísných a ambiciózních kritérií 
účinnosti pro spalování odpadu se
získávání energie, které by měla být 
zaměřena na nové využití a recyklaci
surovin, namísto na jejich spalování.

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení 
rámcové směrnice o odpadech a zejména 
pak k uplatňování hierarchie, jejímž cílem 
by mělo být na prvním místě nové využití 
surovin, na druhém místě jejich recyklace
a následně pak další způsoby jejich
zhodnocení, tak aby nedocházelo k jejich 
likvidaci a aby se současně omezovalo 
ukládání odpadů na skládkách;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 65
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 a. shoduje se s analýzou Komise, která 
tvrdí, že lepší provádění a vymáhání 
platných právních předpisů v oblasti 
nakládání s odpadem má podstatný 
význam pro snahu, jejímž cílem je Evropa 
schopná efektivnějšího využívání zdrojů, a 
vyzývá proto Komisi, aby do konce roku 
2011 předložila návrh na zřízení agentury 
EU pro provádění právních předpisů 
v oblasti nakládání s odpadem, která by 
byla spojena se zvláštním evropským 
orgánem provádějícím přímé 
environmentální inspekce, protože lepší 
provádění platných právních předpisů by 
vedle přínosu pro životní prostředí a lidské 
zdraví mělo významný hospodářský přínos 
a zvýšilo by možnosti využití cenných 
druhotných surovin;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 a. domnívá se, že by mělo dojít 
k dalšímu rozpracování cílů, které již byly 
stanoveny v několika směrnicích 
týkajících se sběru a třídění odpadu, a že 
tyto cíle by měly být stanoveny s ohledem 
na co nejdůkladnější a nejkvalitnější 
využití materiálů ve všech fázích 
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recyklace: sběru, demontáži, předběžného 
zpracování a recyklování, resp. čištění; 

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 a. poukazuje v této souvislosti, že je 
důležité zabránit plýtvání surovinami a 
živinami z chlévské mrvy, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly její 
zpracování; poukazuje v této souvislosti 
na význam definice digestátů jakožto 
náhrady hnojiv; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 68
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 a. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
zajištění řádného a rychlého provedení 
rámcové směrnice o odpadech, zavedení 
zákazu ukládání recyklovatelných surovin 
a přijetí přísných a ambiciózních kritérií 
účinnosti pro spalování odpadu se 
získáváním energie, která by měla být 
zaměřena na nové využití a recyklaci 
surovin, předložila návrh na změnu 
směrnice Rady ze dne 26. dubna 1999 
1999/31/ES o skládkách odpadů, ve 
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kterém dále rozpracuje a rozšíří cíle 
uvedené v čl. 5 odst. 2; počínaje rokem 
2020 by mělo ve smyslu rámcové směrnice 
o odpadech dojít k rozšíření redukčního 
cíle spojeného se zákazem ukládání 
biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu na veškerý biologicky rozložitelný 
odpad, přičemž jako redukční cíl by měla 
být stanovena hodnota 5 %;

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá EK, aby zahrnula cíle akčního 
plánu na zachování biologické 
rozmanitosti mezi strategické surovinové 
cíle pro posílení pouta mezi ekonomikou a 
životním prostředím a pro zohlednění 
environmentálních dopadů těžby, výroby, 
využívání a likvidace surovin; naléhavě 
vyzývá EK, aby podpořila rozvoj 
strategického územního plánování ve 
všech členských státech, aby došlo k 
vyvážení těžby surovin s dalšími 
požadavky na využití půdy a bylo 
zachováno životní prostředí a biologická 
rozmanitost;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 70
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá EK, aby zahrnula cíle akčního 
plánu na zachování biologické
rozmanitosti mezi strategické surovinové 
cíle pro posílení pouta mezi ekonomikou a 
životním prostředím a pro zohlednění 
environmentálních dopadů těžby, výroby, 
využívání a likvidace surovin; naléhavě 
vyzývá EK, aby podpořila rozvoj 
strategického územního plánování ve 
všech členských státech, aby došlo k 
vyvážení těžby surovin s dalšími 
požadavky na využití půdy a bylo 
zachováno životní prostředí a biologická 
rozmanitost;

8. vyzývá EK, aby zajistila jednotné 
provádění legislativy v oblasti biologické 
rozmanitosti, a obrací se na Komisi 
s naléhavou žádostí, aby využila všech 
možných nástrojů a zajistila, aby členské 
státy postupovaly ve shodě s názorem 
Komise, že je možné smířit těžební činnost 
v oblastech Natura 2000 nebo v jejich 
blízkosti s ochranou životního prostředí a 
biologické rozmanitosti a že strategické 
územní plánování v členských státech by 
nemělo vylučovat poptávku po surovinách 
ze strany sousedních členských států; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby i nadále 
šířila poznatky, které uvádí ve svých 
pokynech z července 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá EK, aby zahrnula cíle akčního 
plánu na zachování biologické rozmanitosti 
mezi strategické surovinové cíle pro 
posílení pouta mezi ekonomikou a 
životním prostředím a pro zohlednění 
environmentálních dopadů těžby, výroby, 
využívání a likvidace surovin; naléhavě 
vyzývá EK, aby podpořila rozvoj 
strategického územního plánování ve všech 
členských státech, aby došlo k vyvážení 
těžby surovin s dalšími požadavky na 
využití půdy a bylo zachováno životní 
prostředí a biologická rozmanitost;

8. vyzývá EK, aby zahrnula cíle akčního 
plánu na zachování biologické rozmanitosti 
mezi strategické surovinové cíle pro 
posílení pouta mezi ekonomikou a 
životním prostředím a pro zohlednění 
environmentálních dopadů těžby, výroby, 
využívání a likvidace surovin; naléhavě 
vyzývá EK, aby podpořila rozvoj 
strategického územního plánování ve všech 
členských státech, aby došlo k vyvážení 
těžby surovin s dalšími požadavky na 
využití půdy a bylo zachováno životní 
prostředí a biologická rozmanitost; 
prohlašuje, že k získávání surovin je třeba 
zaujmout nový přístup, protože s jejich 
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těžbou se obvykle počítá jen 
v neosídlených a neprůmyslových 
oblastech, jako jsou křehké oblasti Natura 
2000, přestože nejvhodnější místa pro 
jejich získávání mohou být již využívána 
k jiným účelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Anja Weisgerber

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8 a. zdůrazňuje význam surovin domácího 
původu jako základu surovinového 
zajištění evropského průmyslu; vyzývá 
proto členské státy, aby zajistily 
dlouhodobou bezpečnost surovinových 
nalezišť regionálního a nadregionálního 
významu; vyzývá dále Komisi, aby se 
zasadila o zlepšení rámcových podmínek 
využívání domácích surovin, tak aby bylo 
zajištěno, že ve všech nových směrnicích 
či nařízeních, resp. v revizích již 
existujících právních předpisů, bude 
přikládána stejná váha 
environmentálním, sociálním a 
hospodářským požadavkům s cílem 
zabezpečit udržitelný přístup 
k nerostnému bohatství;

Or. de

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

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8 a. vítá vytváření nástrojů a ukazatelů, 
jako je TEEB (Hospodářství ekosystémů a 
biologické rozmanitosti), který umožňuje 
na základě internalizace externích 
nákladů posuzovat finanční hodnotu 
biologické rozmanitosti a ekosystémů a 
poskytnout důležitý údaj o reálné hodnotě 
těžby, užívání a likvidace surovin;  
naléhavě vyzývá Komisi, aby podporovala 
a podněcovala vývoj a používání těchto 
nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8 a. zdůrazňuje, že těžební činnost musí 
probíhat s patřičným ohledem k nejvyšším 
normám bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, tak aby nedocházelo 
k nehodám a aby postižená území byla 
obnovena;

Or. es

Pozměňovací návrh 75
János Áder

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

konstatuje, že zatímco těžební technologie 
používající kyanid, které představují 
vážnou hrozbu pro životní prostředí, 
umožňují získat z jedné tuny rudy pouhé 2 
gramy zlata, lze z jedné tuny použitých 
mobilních telefonů získat bez použití 
kyanidu stopadesátinásobné množství –
téměř 300 gramů zlata; připomíná proto 
Komisi usnesení Parlamentu ze dne 
5. května 2010, které požaduje, aby byl do 
konce roku 2011 vyhlášen v EU úplný 
zákaz těžebních technologií používajících 
kyanid;

Or. hu

Pozměňovací návrh 76
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje úlohu sociální odpovědnosti 
podniků a dodržování nevyšších 
environmentálních a sociálních standardů 
a používání nejlepších dostupných 
technik; vyzývá EK, aby se inspirovala 
duchem právního předpisu USA „Dodd-
Frank“ o konfliktních minerálech a
naléhavě vyzývá EK, aby předložila 
příslušný legislativní návrh; podporuje 
iniciativu pro transparentnost těžebního 
průmyslu;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 77
Karl-Heinz Florenz
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Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje úlohu sociální odpovědnosti 
podniků a dodržování nevyšších 
environmentálních a sociálních standardů a 
používání nejlepších dostupných technik; 
vyzývá EK, aby se inspirovala duchem 
právního předpisu USA „Dodd-Frank“ o 
konfliktních minerálech a naléhavě vyzývá 
EK, aby předložila příslušný legislativní 
návrh; podporuje iniciativu pro 
transparentnost těžebního průmyslu;

9. zdůrazňuje úlohu sociální odpovědnosti 
podniků a dodržování nevyšších 
environmentálních a sociálních standardů a 
používání nejlepších dostupných technik; 
vyzývá EK, aby se všude tam, kde je to 
možné, inspirovala duchem právního 
předpisu USA „Dodd-Frank“ o 
konfliktních minerálech, a naléhavě 
vyzývá EK, aby předložila příslušný 
legislativní návrh; podporuje iniciativu pro 
transparentnost těžebního průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje úlohu sociální odpovědnosti 
podniků a dodržování nevyšších 
environmentálních a sociálních standardů 
a používání nejlepších dostupných technik; 
vyzývá EK, aby se inspirovala duchem 
právního předpisu USA „Dodd-Frank“ o 
konfliktních minerálech a naléhavě vyzývá 
EK, aby předložila příslušný legislativní 
návrh; podporuje iniciativu pro 
transparentnost těžebního průmyslu;

9. zdůrazňuje úlohu sociální odpovědnosti 
podniků a dodržování nevyšších sociálních 
a environmentálních standardů a norem 
bezpečnosti práce a používání nejlepších 
dostupných technik; zdůrazňuje dále, že 
podniky provádějící těžbu mají velkou 
odpovědnost za to, aby zdraví obyvatel 
bydlících v blízkosti místa nebylo těžbou 
nepříznivě ovlivněno; vyzývá EK, aby se 
inspirovala duchem právního předpisu 
USA „Dodd-Frank“ o konfliktních 
minerálech a naléhavě vyzývá EK, aby 
předložila příslušný legislativní návrh; 
podporuje iniciativu pro transparentnost 
těžebního průmyslu;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 79
Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9 a. zdůrazňuje, že rozvojová politika není 
diplomatickým nástrojem pro získávání 
surovin; souhlasí s tím, že obchodní 
dohody by měly být dostatečně pružné, aby 
poskytovaly rozvojovým zemím podporu 
při budování vazeb mezi těžebním 
průmyslem a místním průmyslem; je 
přesvědčen, že je nutno respektovat 
surovinovou suverenitu zemí, a žádá v této 
souvislosti Komisi, aby uplatňovala 
diferencovaný přístup, který bude schopen 
zohledňovat různé národní podmínky, tak 
aby nebyly ohroženy rozvojové cíle a 
industrializace rozvojových zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9 a. zdůrazňuje, že je třeba jednat 
v souladu s proklamovanými cíli v oblasti 
spolupráce a politiky rozvojové pomoci; 
zastává názor, že rozvojové země, které 
mají bohatství surovin, by neměly být 
odkázány do role pouhých vývozců 
surovin, ale měly by naopak rozvíjet své 
vlastní průmyslové a rozvojové politiky, 
aby se posunuly na vyšší úroveň 
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hodnotového řetězce; odmítá 
neokolonialistickou představu, která se 
skrývá v tzv. surovinové diplomacii;

Or. pt

Pozměňovací návrh 81
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá k aktivnějšímu zavedení a 
podpoře udržitelnějších hospodářských 
modelů oddělených od využití materiálů, 
pro zajištění budoucí dostupnosti surovin 
v EU; vyzývá EK, aby vyvinula právní 
nástroje zaměřené na účinnější využívání 
zdrojů, vyhýbající se jevům kolísání a 
navrhuje, aby EK podnikla souhrnnou 
studii o hospodářských leasingových 
modelech jako alternativu k vlastnictví 
zboží a o jejich dopadu na využití 
materiálů a jejich zpětné získávání;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 82
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá k aktivnějšímu zavedení a 
podpoře udržitelnějších hospodářských 
modelů oddělených od využití materiálů, 
pro zajištění budoucí dostupnosti surovin 
v EU; vyzývá EK, aby vyvinula právní 

vypouští se
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nástroje zaměřené na účinnější využívání 
zdrojů, vyhýbající se jevům kolísání a 
navrhuje, aby EK podnikla souhrnnou 
studii o hospodářských leasingových 
modelech jako alternativu k vlastnictví 
zboží a o jejich dopadu na využití 
materiálů a jejich zpětné získávání;

Or. nl

Pozměňovací návrh 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá k aktivnějšímu zavedení a 
podpoře udržitelnějších hospodářských 
modelů oddělených od využití materiálů, 
pro zajištění budoucí dostupnosti surovin v 
EU; vyzývá EK, aby vyvinula právní
nástroje zaměřené na účinnější využívání 
zdrojů, vyhýbající se jevům kolísání a 
navrhuje, aby EK podnikla souhrnnou 
studii o hospodářských leasingových 
modelech jako alternativu k vlastnictví 
zboží a o jejich dopadu na využití 
materiálů a jejich zpětné získávání;

10. vyzývá k aktivnějšímu zavádění a 
podpoře udržitelnějších hospodářských 
modelů oddělených od využití materiálů, 
pro zajištění budoucí dostupnosti surovin v 
EU; vyzývá EK, aby vyvinula nové
nástroje (například tzv. zelená osvědčení, 
jejichž cílem je zvýšit využívání 
druhotných surovin) zaměřené na 
účinnější využívání zdrojů, vyhýbající se 
jevům kolísání a navrhuje, aby EK 
podnikla souhrnnou studii o hospodářských 
leasingových modelech jako alternativu k 
vlastnictví zboží a o jejich dopadu na 
využití materiálů a jejich zpětné získávání; 
zdůrazňuje, že hlavní výzvou je v tomto 
ohledu informovanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 10
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá k aktivnějšímu zavedení a 
podpoře udržitelnějších hospodářských 
modelů oddělených od využití materiálů, 
pro zajištění budoucí dostupnosti surovin v 
EU; vyzývá EK, aby vyvinula právní
nástroje zaměřené na účinnější využívání 
zdrojů, vyhýbající se jevům kolísání a 
navrhuje, aby EK podnikla souhrnnou 
studii o hospodářských leasingových 
modelech jako alternativu k vlastnictví 
zboží a o jejich dopadu na využití 
materiálů a jejich zpětné získávání;

10. vyzývá k aktivnějšímu zavádění a 
podpoře udržitelnějších hospodářských 
modelů oddělených od využití materiálů, 
pro zajištění budoucí dostupnosti surovin v 
EU; vyzývá EK, aby vyvinula přístupy
zaměřené na účinnější využívání zdrojů, 
vyhýbající se jevům kolísání a navrhuje, 
aby EK podnikla souhrnnou studii o 
hospodářských leasingových modelech 
jako alternativu k vlastnictví zboží a o 
jejich dopadu na využití materiálů a jejich 
zpětné získávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10 a. zdůrazňuje, že k oddělení 
hospodářského růstu a využívání 
materiálů je nezbytné zavedení nového 
ukazatele, který bude překračovat omezení 
HDP a měřit spotřebu a produktivitu 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10 a. upozorňuje na zhoubné následky 
spekulace v oblasti surovin; zastává 
názor, že fyzický trh by neměl být zastíněn 
trhem s tzv. finančními deriváty, jehož 
objem zaznamenal v posledních letech 
neúměrný nárůst, takže je nutné a 
naléhavě potřebné přijmout na tomto poli 
opatření; zdůrazňuje, že je důležité, aby 
byly k dispozici spolehlivé oficiální 
informace o tocích a fyzických zásobách 
surovin;

Or. pt

Pozměňovací návrh 87
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá EK,. aby přezkoumala 
dopady daně z minerálních zdrojů ,
neenergetických surovin, vody a využití 
půdy a zejména jakýchkoli vedlejších 
efektů, jako je neudržitelné nahrazování, 
daňové úniky a přesun hospodářských 
činností do třetích zemí; zdůrazňuje, že 
daň ze zdrojů by měla učinit zdroje 
cennějšími, vést k jejich lepšímu 
využívání, novému používání a 
recyklování surovin a nižšímu vývozu 
zdrojů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Lucas Hartong
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Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá EK,. aby přezkoumala 
dopady daně z minerálních zdrojů ,
neenergetických surovin, vody a využití 
půdy a zejména jakýchkoli vedlejších 
efektů, jako je neudržitelné nahrazování, 
daňové úniky a přesun hospodářských 
činností do třetích zemí; zdůrazňuje, že 
daň ze zdrojů by měla učinit zdroje 
cennějšími, vést k jejich lepšímu 
využívání, novému používání a 
recyklování surovin a nižšímu vývozu 
zdrojů.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 89
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá EK,. aby přezkoumala 
dopady daně z minerálních zdrojů ,
neenergetických surovin, vody a využití 
půdy a zejména jakýchkoli vedlejších 
efektů, jako je neudržitelné nahrazování, 
daňové úniky a přesun hospodářských 
činností do třetích zemí; zdůrazňuje, že 
daň ze zdrojů by měla učinit zdroje 
cennějšími, vést k jejich lepšímu 
využívání, novému používání a 
recyklování surovin a nižšímu vývozu 
zdrojů.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá EK,. aby přezkoumala 
dopady daně z minerálních zdrojů ,
neenergetických surovin, vody a využití 
půdy a zejména jakýchkoli vedlejších 
efektů, jako je neudržitelné nahrazování, 
daňové úniky a přesun hospodářských 
činností do třetích zemí; zdůrazňuje, že 
daň ze zdrojů by měla učinit zdroje 
cennějšími, vést k jejich lepšímu 
využívání, novému používání a 
recyklování surovin a nižšímu vývozu 
zdrojů.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 91
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá EK,. aby přezkoumala 
dopady daně z minerálních zdrojů ,
neenergetických surovin, vody a využití 
půdy a zejména jakýchkoli vedlejších 
efektů, jako je neudržitelné nahrazování, 
daňové úniky a přesun hospodářských 
činností do třetích zemí; zdůrazňuje, že 
daň ze zdrojů by měla učinit zdroje 
cennějšími, vést k jejich lepšímu 
využívání, novému používání a 
recyklování surovin a nižšímu vývozu 
zdrojů.

11. žádá EK, aby přezkoumala dopady 
daně z minerálních zdrojů, neenergetických 
surovin, vody a využití půdy a zejména 
jakýchkoli vedlejších efektů, jako je 
neudržitelné nahrazování, daňové úniky a 
přesun hospodářských činností do třetích 
zemí;
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Or. it

Pozměňovací návrh 92
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá EK,. aby přezkoumala 
dopady daně z minerálních zdrojů ,
neenergetických surovin, vody a využití 
půdy a zejména jakýchkoli vedlejších 
efektů, jako je neudržitelné nahrazování, 
daňové úniky a přesun hospodářských 
činností do třetích zemí; zdůrazňuje, že 
daň ze zdrojů by měla učinit zdroje 
cennějšími, vést k jejich lepšímu 
využívání, novému používání a 
recyklování surovin a nižšímu vývozu 
zdrojů.

11. naléhavě vyzývá EK, aby přezkoumala 
dopady daně z minerálních zdrojů,
neenergetických surovin, vody a využití 
půdy a zejména jakýchkoli vedlejších 
efektů, jako je neudržitelné nahrazování, 
daňové úniky a přesun hospodářských 
činností do třetích zemí, a aby v tomto 
smyslu navrhla ve shodě s prioritou 
efektivního využívání zdrojů nástroje EU;  
zdůrazňuje, že zdanění primárních 
surovin, jako jsou například kovy, by
napomohlo přesunutí komparativní 
výhody ve prospěch recyklování surovin
namísto těžby přírodních surovin a
napomohlo by také přenesení daňové 
zátěže z práce na zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá EK,. aby přezkoumala 
dopady daně z minerálních zdrojů ,
neenergetických surovin, vody a využití 
půdy a zejména jakýchkoli vedlejších 
efektů, jako je neudržitelné nahrazování, 
daňové úniky a přesun hospodářských 

11. vyzývá k pečlivému zhodnocení všech 
stávajících regulačních a daňových 
nástrojů za účelem podpory a zvýšení 
účinnosti využívání minerálních zdrojů, 
neenergetických surovin, vody a využití 
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činností do třetích zemí; zdůrazňuje, že 
daň ze zdrojů by měla učinit zdroje 
cennějšími, vést k jejich lepšímu 
využívání, novému používání a 
recyklování surovin a nižšímu vývozu 
zdrojů.

půdy;

Or. it

Pozměňovací návrh 94
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá EK,. aby přezkoumala 
dopady daně z minerálních zdrojů , 
neenergetických surovin, vody a využití 
půdy a zejména jakýchkoli vedlejších 
efektů, jako je neudržitelné nahrazování, 
daňové úniky a přesun hospodářských 
činností do třetích zemí; zdůrazňuje, že 
daň ze zdrojů by měla učinit zdroje 
cennějšími, vést k jejich lepšímu 
využívání, novému používání a 
recyklování surovin a nižšímu vývozu 
zdrojů.

11. naléhavě vyzývá EK,. aby přezkoumala 
dopady daně z minerálních zdrojů ,
neenergetických surovin, vody a využití 
půdy a zejména jakýchkoli vedlejších 
efektů, jako je neudržitelné nahrazování, 
daňové úniky a přesun hospodářských 
činností do třetích zemí;

Or. fi

Pozměňovací návrh 95
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá EK,. aby přezkoumala 
dopady daně z minerálních zdrojů ,

11. naléhavě vyzývá EK, aby přezkoumala 
dopady daně z minerálních zdrojů,
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neenergetických surovin, vody a využití 
půdy a zejména jakýchkoli vedlejších 
efektů, jako je neudržitelné nahrazování, 
daňové úniky a přesun hospodářských 
činností do třetích zemí; zdůrazňuje, že daň 
ze zdrojů by měla učinit zdroje cennějšími, 
vést k jejich lepšímu využívání, novému 
používání a recyklování surovin a nižšímu 
vývozu zdrojů.

nevyužitých vytěžených surovin, 
neenergetických surovin, vody a využití 
půdy a zejména jakýchkoli vedlejších 
efektů, jako je neudržitelné nahrazování, 
daňové úniky a přesun hospodářských 
činností do třetích zemí; zdůrazňuje, že daň 
ze zdrojů by měla učinit zdroje cennějšími, 
vést k jejich lepšímu využívání, novému 
používání a recyklování surovin a nižšímu 
vývozu zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11 a. vybízí Komisi, aby pokračovala 
v přípravách na partnerství pro inovace v 
oblasti surovin v rámci stěžejní iniciativy 
strategie Evropa 2020 – Unie inovací, a 
zdůrazňuje, že již v počáteční fázi by měla 
v tomto ohledu probíhat mezi všemi 
dotčenými orgány úzká spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11 a. domnívá se, že je třeba podporovat 
prodloužení životnosti výrobků, a tedy i 
surovin a biotických materiálů, protože 
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jejich těžba, používání a likvidace mají 
značný vliv na užívání půdy a na vodu, 
energie a dopravu; zdůrazňuje, že 
strategie pro suroviny se musí stát 
podstatnou součástí širšího rámce 
strategie EU 2020 a jejích celkových cílů; 
požaduje inovace, které budou ve větší 
míře zaměřeny na účinné využívání 
zdrojů, a poukazuje na to, že vyšší míra 
účinnosti využívání materiálů má značný 
vliv na odvětví průmyslu a dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11 a. vyzývá EK, aby shromažďovala 
údaje o tom, jaké jsou v EU možnosti 
zpětného získávání surovin vytěžováním 
skládek, a aby vytvořila normy, které 
stanoví podmínky, za nichž bude možné 
takové vytěžování skládek probíhat, včetně 
možností získávání dalších surovin, 
energetické účinnosti ve srovnání s těžbou 
primárních surovin, možných vedlejších 
účinků na životní prostředí a lidské zdraví 
(jako je uvolňování skleníkových plynů a 
jedovatých látek) a možností výroby 
energie a obnovy krajiny;

Or. en


