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Τροπολογία 1
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι επικεντρώνεται στις πρώτες 
ύλες και τις ανακτηθείσες πρώτες ύλες από
ορυκτούς πόρους και βιοτικούς πόρους, 
δίνει έμφαση στην απόδοση των πόρων
και την ανακύκλωση, και αναγνωρίζει τη 
σημασία της αστικής εξόρυξης ως 
πολύτιμης πηγής ανάκτησης, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης των 
πρώτων υλών· επισημαίνει το δυναμικό 
επαναχρησιμοποίησης ως χωριστή 
κατηγορία, με στόχο την παράταση της 
ζωής των προϊόντων και προτρέπει την 
Επιτροπή να αναπτύξει την 
επαναχρησιμοποίηση τους·

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι επικεντρώνεται στις πρώτες 
ύλες και τις ανακτηθείσες πρώτες ύλες, την 
πρόθεσή της να συμπεριλάβει και τους 
τρεις πυλώνες αυτής της ευρείας 
πρόκλησης, δηλαδή την εξασφάλιση ενός 
δίκαιου και βιώσιμου εφοδιασμού 
πρώτων υλών από τις διεθνείς αγορές, 
την προσπάθεια για έναν αειφόρο 
εφοδιασμό εντός της ΕΕ, και την 
προώθηση της απόδοσης και της 
ανακύκλωσης των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 2
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι επικεντρώνεται στις πρώτες 
ύλες και τις ανακτηθείσες πρώτες ύλες από 
ορυκτούς πόρους και βιοτικούς πόρους, 
δίνει έμφαση στην απόδοση των πόρων και 
την ανακύκλωση, και αναγνωρίζει τη 
σημασία της αστικής εξόρυξης ως 
πολύτιμης πηγής ανάκτησης, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης των 
πρώτων υλών· επισημαίνει το δυναμικό 
επαναχρησιμοποίησης ως χωριστή 
κατηγορία, με στόχο την παράταση της 

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι επικεντρώνεται στις πρώτες 
ύλες και τις ανακτηθείσες πρώτες ύλες από 
ορυκτούς πόρους και βιοτικούς πόρους, 
δίνει έμφαση στην απόδοση των πόρων και 
την ανακύκλωση, και αναγνωρίζει τη 
σημασία της αστικής εξόρυξης ως 
πολύτιμης πηγής ανάκτησης, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης των 
πρώτων υλών· επισημαίνει το δυναμικό 
επαναχρησιμοποίησης ως χωριστή 
κατηγορία, με στόχο την παράταση της 
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ζωής των προϊόντων και προτρέπει την 
Επιτροπή να αναπτύξει την 
επαναχρησιμοποίηση τους·

ζωής των προϊόντων·

Or. nl

Τροπολογία 3
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι επικεντρώνεται στις πρώτες 
ύλες και τις ανακτηθείσες πρώτες ύλες από 
ορυκτούς πόρους και βιοτικούς πόρους, 
δίνει έμφαση στην απόδοση των πόρων και 
την ανακύκλωση, και αναγνωρίζει τη 
σημασία της αστικής εξόρυξης ως 
πολύτιμης πηγής ανάκτησης, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης των 
πρώτων υλών· επισημαίνει το δυναμικό 
επαναχρησιμοποίησης ως χωριστή 
κατηγορία, με στόχο την παράταση της 
ζωής των προϊόντων και προτρέπει την 
Επιτροπή να αναπτύξει την 
επαναχρησιμοποίηση τους·

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι επικεντρώνεται στις πρώτες 
ύλες και τις ανακτηθείσες πρώτες ύλες από 
ορυκτούς πόρους και βιοτικούς πόρους, 
δίνει έμφαση στην απόδοση των πόρων και 
την ανακύκλωση, και αναγνωρίζει τη 
σημασία της αστικής εξόρυξης ως 
πολύτιμης πηγής ανάκτησης, π.χ. 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 
αξιοποίησης των πρώτων υλών· 
επισημαίνει το δυναμικό 
επαναχρησιμοποίησης ως χωριστή 
κατηγορία, με στόχο την παράταση της 
ζωής των προϊόντων και προτρέπει την 
Επιτροπή να αναπτύξει την 
επαναχρησιμοποίηση τους·

Or. en

Τροπολογία 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι επικεντρώνεται στις 
πρώτες ύλες και τις ανακτηθείσες πρώτες 

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα 
την ευρεία εστίασή της στις ανακτηθείσες 
πρώτες ύλες από ορυκτούς πόρους και 



AM\868777EL.doc 5/59 PE466.974v01-00

EL

ύλες από ορυκτούς πόρους και βιοτικούς 
πόρους, δίνει έμφαση στην απόδοση των 
πόρων και την ανακύκλωση, και 
αναγνωρίζει τη σημασία της αστικής 
εξόρυξης ως πολύτιμης πηγής ανάκτησης, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης των 
πρώτων υλών· επισημαίνει το δυναμικό 
επαναχρησιμοποίησης ως χωριστή 
κατηγορία, με στόχο την παράταση της 
ζωής των προϊόντων και προτρέπει την 
Επιτροπή να αναπτύξει την 
επαναχρησιμοποίηση τους·

βιοτικούς πόρους, δίνει έμφαση στην 
απόδοση των πόρων και την ανακύκλωση, 
και αναγνωρίζει τη σημασία της αστικής 
εξόρυξης ως πολύτιμης πηγής ανάκτησης, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης των 
πρώτων υλών· σημειώνει ότι η 
ανακύκλωση συχνά έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση της αξίας του υλικού, και θα 
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία 
στην αξιοποίηση των υλικών που θα 
μπορούσαν να αποδώσουν μεγαλύτερη 
αξία στα ανακτηθέντα υλικά· επισημαίνει 
το δυναμικό επαναχρησιμοποίησης ως 
χωριστή κατηγορία, με στόχο την 
παράταση της ζωής των προϊόντων και 
προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει την 
επαναχρησιμοποίηση τους·

Or. en

Τροπολογία 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι επικεντρώνεται στις πρώτες 
ύλες και τις ανακτηθείσες πρώτες ύλες από 
ορυκτούς πόρους και βιοτικούς πόρους, 
δίνει έμφαση στην απόδοση των πόρων και 
την ανακύκλωση, και αναγνωρίζει τη 
σημασία της αστικής εξόρυξης ως 
πολύτιμης πηγής ανάκτησης, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης των 
πρώτων υλών· επισημαίνει το δυναμικό 
επαναχρησιμοποίησης ως χωριστή 
κατηγορία, με στόχο την παράταση της 
ζωής των προϊόντων και προτρέπει την 
Επιτροπή να αναπτύξει την 
επαναχρησιμοποίηση τους·

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι επικεντρώνεται στις πρώτες 
ύλες και τις ανακτηθείσες πρώτες ύλες από 
ορυκτούς πόρους και βιοτικούς πόρους, 
δίνει έμφαση στην απόδοση των πόρων και 
την ανακύκλωση, και αναγνωρίζει τη 
σημασία της αστικής εξόρυξης ως 
πολύτιμης πηγής ανάκτησης, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης των 
πρώτων υλών· επισημαίνει το δυναμικό 
επαναχρησιμοποίησης ως χωριστή 
κατηγορία, με στόχο την παράταση της 
ζωής των προϊόντων και προτρέπει την 
Επιτροπή να αναπτύξει την 
επαναχρησιμοποίηση τους, κυρίως με τον 
οικολογικό σχεδιασμό και τις πολιτικές
για την διαχείριση των αποβλήτων·
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Τροπολογία 6
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι επικεντρώνεται στις πρώτες 
ύλες και τις ανακτηθείσες πρώτες ύλες από 
ορυκτούς πόρους και βιοτικούς πόρους, 
δίνει έμφαση στην απόδοση των πόρων και 
την ανακύκλωση, και αναγνωρίζει τη 
σημασία της αστικής εξόρυξης ως 
πολύτιμης πηγής ανάκτησης, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης των 
πρώτων υλών· επισημαίνει το δυναμικό 
επαναχρησιμοποίησης ως χωριστή 
κατηγορία, με στόχο την παράταση της 
ζωής των προϊόντων και προτρέπει την 
Επιτροπή να αναπτύξει την 
επαναχρησιμοποίηση τους·

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι επικεντρώνεται στις πρώτες 
ύλες και τις ανακτηθείσες πρώτες ύλες από 
ορυκτούς πόρους και βιοτικούς πόρους, 
δίνει έμφαση στην απόδοση των πόρων και 
την ανακύκλωση, και αναγνωρίζει τη 
σπουδαιότητα της αστικής εξόρυξης ως 
πολύτιμης πηγής ανάκτησης, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης των 
πρώτων υλών· επισημαίνει το δυναμικό 
επαναχρησιμοποίησης ως χωριστή 
κατηγορία, με στόχο την παράταση της 
ζωής των προϊόντων και προτρέπει την 
Επιτροπή να αναπτύξει την 
επαναχρησιμοποίηση τους·

Or. fi

Τροπολογία 7
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να 
υπάρξει διευκρίνιση όσον αφορά το 
ακριβές πεδίο εφαρμογής της 
στρατηγικής για τις πρώτες ύλες, και 
θεωρεί ότι, παρότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξετάζει τις προκλήσεις που αφορούν 
όλους τους πόρους, ιδιαίτερα οι 
βιομηχανικές πρώτες ύλες απαιτούν 
μεγαλύτερη ευαισθησία στο πλαίσιο 
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αυτής της πρωτοβουλίας ώστε να υπάρξει 
μία πιο στοχοθετημένη προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει ότι – κυρίως όσον 
αφορά το θέμα των πρώτων υλών – είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας η εφαρμογή 
μίας συνεκτικής πολιτικής, ενός 
στρατηγικού και μακροπρόθεσμου 
σχεδιασμού, καθώς και μίας 
συντονισμένης προσέγγισης όλων των 
ενεχομένων φορέων, ιδιαίτερα εντός της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. τονίζει ότι χρειάζονται περισσότερα 
στοιχεία και μελέτες ώστε να καταστεί 
δυνατή μια πιο στοχοθετημένη 
προσέγγιση, κυρίως όσον αφορά τις 
αναλύσεις για τα ρεύματα αποβλήτων, 
αλλά και το δυναμικό καινοτόμων 
τεχνολογιών για την ανακύκλωση και την 
υποκατάσταση·

Or. en
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Τροπολογία 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. χαιρετίζει την αναγνώριση της 
σημασίας της απόσπασης μεταλλευμάτων 
από αστικά απόβλητα (urban mining) ως 
σημαντικής πηγής ανάκτησης, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης των 
πρώτων υλών, και είναι της άποψης ότι 
υπάρχει άμεση ανάγκη περισσότερης 
πληροφόρησης σχετικά με το θέμα αυτό, 
ζητεί δε, προς τούτο, από την Επιτροπή 
να αξιολογήσει ιδιαίτερα το δυναμικό 
αυτό αλλά και τους ενδεχόμενους 
περιορισμούς του· επισημαίνει τις 
δυνατότητες της επαναχρησιμοποίησης 
ως χωριστής κατηγορίας, για την 
παράταση της ζωής των προϊόντων, και 
προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει 
την τακτική αυτή·

Or. en

Τροπολογία 11
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του, εν τούτοις, για 
την έλλειψη προτάσεων της Επιτροπής
για συγκεκριμένα μέτρα και προειδοποιεί
ότι χωρίς παρόμοια μέτρα δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν οι αναμενόμενοι 
στόχοι·

Or. en
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Τροπολογία 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επαναλαμβάνει ότι μερικά
ανακυκλωμένα προϊόντα που βρίσκονται 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα 
πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας 
διαχείρισης με τα απόβλητα, ακόμη και 
στην περίπτωση που θα ανακυκλωθούν ή 
θα μεταποιηθούν, πράγμα που σημαίνει 
σημαντικό επιπλέον κόστος έναντι της 
εναπόθεσης, και σε πολλές περιπτώσεις 
λειτουργεί ως εμπόδιο στη βελτίωση της 
απόδοσης των πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό 
με ρεαλιστικά μέτρα για τα κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού αποβλήτων όπως 
προβλέπεται στην αναθεωρημένη οδηγία 
πλαίσιο για τα απόβλητα της ΕΕ1·
1 Οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 13
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι τα χαμηλότερα επίπεδα 
κατανάλωσης, η πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων και η 
επαναχρησιμοποίηση αποτελούν 
βασικούς συντελεστές για τη μετάβαση 
προς μία αποτελεσματική από απόψεως 
χρήσεως των πόρων οικονομία·
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Or. en

Τροπολογία 14
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, 
καθιστούν ακόμη πιο απαραίτητη την 
αποδέσμευση της ανάπτυξης από τη 
χρησιμοποίηση πρώτων υλών· τονίζει, 
προς τούτο, ότι οι στόχοι μείωσης πρέπει 
να αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της 
χρήσης πρώτων υλών και προτείνει ένα 
ετήσιο στόχο υλικής απόδοσης στην ΕΕ 
ύψους 3%·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 15
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, 
καθιστούν ακόμη πιο απαραίτητη την 
αποδέσμευση της ανάπτυξης από τη 
χρησιμοποίηση πρώτων υλών· τονίζει, 
προς τούτο, ότι οι στόχοι μείωσης πρέπει 
να αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της 
χρήσης πρώτων υλών και προτείνει ένα 
ετήσιο στόχο υλικής απόδοσης στην ΕΕ 

διαγράφεται
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ύψους 3%·

Or. nl

Τροπολογία 16
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών· τονίζει, προς τούτο, ότι οι 
στόχοι μείωσης πρέπει να αποσκοπούν 
στη σταθεροποίηση της χρήσης πρώτων
υλών και προτείνει ένα ετήσιο στόχο 
υλικής απόδοσης στην ΕΕ ύψους 3%·

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών· τονίζει, προς τούτο, ότι μία 
δυναμική και αξιόπιστη μέθοδος θα 
μπορέσει να καθορίσει αποτελεσματικούς 
στόχους αποδοτικότητας, ειδικούς σε 
κάθε τομέα, για τη σταθεροποίηση της 
χρήσης πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 17
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση
πρώτων υλών· τονίζει, προς τούτο, ότι οι 
στόχοι μείωσης πρέπει να αποσκοπούν 
στη σταθεροποίηση της χρήσης πρώτων 

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, έχουν 
αυξήσει την πίεση για φυσικούς πόρους 
και πρώτες ύλες· πρέπει, για το λόγο αυτό, 
να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια 
διατήρησης και προστασίας αυτών των
πρώτων υλών, καλεί δε την Επιτροπή να
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υλών και προτείνει ένα ετήσιο στόχο 
υλικής απόδοσης στην ΕΕ ύψους 3%·

αναπτύξει μία αξιόπιστη μέθοδο 
μέτρησης και παρακολούθησης της 
αποδοτικότητας των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 18
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών· τονίζει, προς τούτο, ότι οι 
στόχοι μείωσης πρέπει να αποσκοπούν 
στη σταθεροποίηση της χρήσης πρώτων 
υλών και προτείνει ένα ετήσιο στόχο 
υλικής απόδοσης στην ΕΕ ύψους 3%·

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών· τονίζει, προς τούτο, ότι οι 
στόχοι πρέπει να προσβλέπουν στη 
μείωση της χρήσης πρώτων υλών και 
προτείνει ένα ετήσιο στόχο υλικής 
απόδοσης στην ΕΕ ύψους 3% όσον αφορά 
την απόλυτη μείωση της χρήσης 
εξορυγμένων πρώτων υλών· θεωρεί ότι η 
επίτευξη αυτού του στόχου και η 
εφαρμογή των σχετικών πολιτικών από 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρακολουθείται κατά το ευρωπαϊκό 
εξάμηνο, το σύστημα απολογισμού όσον 
αφορά τον συντονισμό και την επίβλεψη 
των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών 
πολιτικών των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών· τονίζει, προς τούτο, ότι οι 
στόχοι μείωσης πρέπει να αποσκοπούν στη 
σταθεροποίηση της χρήσης πρώτων υλών 
και προτείνει ένα ετήσιο στόχο υλικής 
απόδοσης στην ΕΕ ύψους 3%·

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρωτογενών πρώτων υλών· τονίζει, προς 
τούτο, ότι οι στόχοι μείωσης πρέπει να 
αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της 
χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών και 
προτείνει ένα ετήσιο στόχο απόδοσης στην 
ΕΕ ύψους 3%· αναγνωρίζει ότι οι τρεις 
πυλώνες της ανακοίνωσης πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τη μελλοντική 
αυξανόμενη ζήτηση πρώτων υλών, αλλά 
προτείνει την εισαγωγή μίας σαφούς 
ιεράρχησης των πυλώνων που θα δίνει
προτεραιότητα στην αποδοτικότητα των 
πόρων και την ανακύκλωση, 
ακολουθούμενη από την ανάπτυξη μιας 
βιώσιμης εξορυκτικής δραστηριότητας 
στην ΕΕ, και τέλος την εξασφάλιση 
δίκαιης και αειφόρου πρόσβασης στις 
πρώτες ύλες από τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών· τονίζει, προς τούτο, ότι οι 
στόχοι μείωσης πρέπει να αποσκοπούν 

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
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στη σταθεροποίηση της χρήσης πρώτων 
υλών και προτείνει ένα ετήσιο στόχο 
υλικής απόδοσης στην ΕΕ ύψους 3%·

μέτρησης της αποτελεσματικότητας της 
χρήσης των πόρων·

Or. es

Τροπολογία 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών· τονίζει, προς τούτο, ότι οι 
στόχοι μείωσης πρέπει να αποσκοπούν 
στη σταθεροποίηση της χρήσης πρώτων 
υλών και προτείνει ένα ετήσιο στόχο 
υλικής απόδοσης στην ΕΕ ύψους 3%·

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της
κατανάλωσης και οι στόχοι της
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση
πρώτων υλών· τονίζει ότι μία
αποτελεσματική πολιτική για τις πρώτες 
ύλες πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης, 
αντλώντας τα καλύτερα στοιχεία από την 
ισχύουσα ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 
νομοθεσία για αποδοτικότητα των πόρων 
σε πολλούς τομείς· επίσης, τονίζει την 
ανάγκη ενός σαφούς ορισμού του όρου 
«αποδοτικότητα των πόρων» σε 
επιστημονική βάση·

Or. it

Τροπολογία 22
Richard Seeber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
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κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών· τονίζει, προς τούτο, ότι οι
στόχοι μείωσης πρέπει να αποσκοπούν 
στη σταθεροποίηση της χρήσης πρώτων 
υλών και προτείνει ένα ετήσιο στόχο 
υλικής απόδοσης στην ΕΕ ύψους 3%·

κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών· καλεί την Επιτροπή να 
εφαρμόσει μία αποτελεσματική μέθοδο 
αξιολόγησης της αποδοτικότητας των 
πόρων και να διερευνήσει τη δυνατότητα 
βελτιώσεων στο πλαίσιο της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους», για να 
διευκολυνθεί η σύγκριση με τις 
βιομηχανίες σε άλλες χώρες και να τεθούν 
αντικειμενικοί στόχοι βελτίωσης της 
αποτελεσματικής χρήσης των πρώτων 
υλών στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 23
Salvatore Tatarella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών· τονίζει, προς τούτο, ότι οι 
στόχοι μείωσης πρέπει να αποσκοπούν 
στη σταθεροποίηση της χρήσης πρώτων 
υλών και προτείνει ένα ετήσιο στόχο 
υλικής απόδοσης στην ΕΕ ύψους 3%·

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του 
παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της 
κατανάλωσης και οι στόχοι της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν 
ακόμη πιο απαραίτητη την αποδέσμευση 
της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 24
Lucas Hartong
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει την καθιέρωση μιας 
ιεραρχίας στις πρώτες ύλες για να 
εξασφαλιστεί υψηλότερη προστιθέμενη 
αξία όσον αφορά την χρήση των πρώτων 
υλών χωρίς συμβιβασμούς ως προς το 
περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να 
καταγράψει τις εναλλακτικές λύσεις όσον 
αφορά αυτές τις πρώτες ύλες και να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την μη 
απαραίτητη κατανάλωση πρώτων υλών·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 25
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει την καθιέρωση μιας 
ιεραρχίας στις πρώτες ύλες για να 
εξασφαλιστεί υψηλότερη προστιθέμενη 
αξία όσον αφορά την χρήση των πρώτων 
υλών χωρίς συμβιβασμούς ως προς το 
περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να 
καταγράψει τις εναλλακτικές λύσεις όσον 
αφορά αυτές τις πρώτες ύλες και να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την μη 
απαραίτητη κατανάλωση πρώτων υλών·

3. προτρέπει όλους τους φορείς να 
αυξήσουν την συνειδητοποίηση όσον 
αφορά την ανταγωνιστικότητα της 
χρήσης των πρώτων υλών και πιστεύει 
ότι μία ιεράρχηση στις πρώτες ύλες που 
θα εξασφαλίσει υψηλότερη προστιθέμενη 
αξία στη χρήση πρώτων υλών με 
ταυτόχρονη μέριμνα για το περιβάλλον,
μπορεί να αποτελέσει μία μελλοντική 
μέθοδο αντιμετώπισης της πρόκλησης·

Or. en

Τροπολογία 26
Julie Girling
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
διερευνήσει την καθιέρωση μιας
ιεραρχίας στις πρώτες ύλες για να 
εξασφαλιστεί υψηλότερη προστιθέμενη 
αξία όσον αφορά την χρήση των πρώτων 
υλών χωρίς συμβιβασμούς ως προς το 
περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να 
καταγράψει τις εναλλακτικές λύσεις όσον 
αφορά αυτές τις πρώτες ύλες και να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την μη 
απαραίτητη κατανάλωση πρώτων υλών·

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
εκπονήσει έναν πίνακα ιεράρχησης των 
πρώτων υλών όπου θα περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, η ιδιοκτησία, η 
ανταγωνιστικότητα, η διαθεσιμότητα, η
προσβασιμότητα, και οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 27
Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει την καθιέρωση μιας ιεραρχίας 
στις πρώτες ύλες για να εξασφαλιστεί
υψηλότερη προστιθέμενη αξία όσον 
αφορά την χρήση των πρώτων υλών χωρίς 
συμβιβασμούς ως προς το περιβάλλον· 
καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τις 
εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά αυτές τις 
πρώτες ύλες και να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά την μη απαραίτητη 
κατανάλωση πρώτων υλών·

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει την καθιέρωση μιας 
ιεράρχησης στις πρώτες ύλες και να 
ενθαρρύνει μία ευρεία συζήτηση σχετικά 
με την μέθοδο επίτευξης της υψηλότερης
δυνατόν προστιθέμενης αξίας όσον αφορά 
την χρήση των πρώτων υλών χωρίς 
συμβιβασμούς ως προς το περιβάλλον· 
καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τις 
εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά αυτές τις 
πρώτες ύλες και να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά την μη απαραίτητη 
κατανάλωση πρώτων υλών·

Or. en
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Τροπολογία 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει την καθιέρωση μιας ιεραρχίας 
στις πρώτες ύλες για να εξασφαλιστεί 
υψηλότερη προστιθέμενη αξία όσον αφορά 
την χρήση των πρώτων υλών χωρίς 
συμβιβασμούς ως προς το περιβάλλον· 
καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τις 
εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά αυτές τις 
πρώτες ύλες και να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά την μη απαραίτητη 
κατανάλωση πρώτων υλών·

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει την καθιέρωση μιας 
ιεράρχησης των πρώτων υλών για να 
εξασφαλιστεί υψηλότερη προστιθέμενη 
αξία όσον αφορά την χρήση των πρώτων 
υλών χωρίς συμβιβασμούς ως προς το 
περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να 
καταγράψει τις εναλλακτικές λύσεις όσον 
αφορά αυτές τις πρώτες ύλες και να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την μη 
απαραίτητη κατανάλωση πρώτων υλών
αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις 
πρώτες ύλες· πιστεύει ότι η καταγραφή 
πρέπει να καταδεικνύει όχι μόνο τους 
συνδεόμενους με την προσφορά 
περιορισμούς για τις κρίσιμης σημασίας 
πρώτες ύλες, αλλά και τη μελλοντική 
εξέλιξη της ζήτησης διαφόρων πρώτων 
υλών εξαιτίας των εξελίξεων στην 
τεχνολογία, την κατανάλωση και την 
παραγωγή, ούτως ώστε να αποφευχθούν 
μελλοντικές ελλείψεις και να υπάρξουν 
επενδύσεις σε εναλλακτικές λύσεις· 
θεωρεί ότι οι πληροφορίες αυτές θα 
πρέπει να κατευθύνουν τη μελλοντική 
κοινοτική δράση υπέρ της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 29
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
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διερευνήσει την καθιέρωση μιας ιεραρχίας 
στις πρώτες ύλες για να εξασφαλιστεί 
υψηλότερη προστιθέμενη αξία όσον αφορά 
την χρήση των πρώτων υλών χωρίς 
συμβιβασμούς ως προς το περιβάλλον·
καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τις 
εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά αυτές τις 
πρώτες ύλες και να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά την μη απαραίτητη 
κατανάλωση πρώτων υλών·

διερευνήσει την καθιέρωση μιας ιεραρχίας 
στις πρώτες ύλες για να εξασφαλιστεί 
υψηλότερη προστιθέμενη αξία όσον αφορά 
την χρήση των πρώτων υλών χωρίς 
συμβιβασμούς ως προς το περιβάλλον·
καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τις 
εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά αυτές τις 
πρώτες ύλες και να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά την μη απαραίτητη 
κατανάλωση πρώτων υλών· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να συνεχίσει να 
παρακολουθεί τις πρώτες ύλες που είναι 
κρίσιμης σημασίας για την Ευρώπη και 
να ερευνήσει κατά πόσο είναι δυνατή η 
εκμετάλλευση ευρωπαϊκών κοιτασμάτων 
ορυκτών πόρων, λαμβάνοντας πάντοτε 
υπόψη ότι ο βιώσιμος τρόπος 
εκμετάλλευσής τους θα μειώσει την 
ανάγκη εισαγωγής πρώτων υλών από 
τρίτες χώρες·

Or. fi

Τροπολογία 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει, 
να αναλύσει και να δημοσιεύσει στοιχεία 
που αφορούν τη διαθεσιμότητα και την 
προσβασιμότητα καθώς και τις 
εμπορικές συναλλαγές στις πρώτες ύλες 
και τα ανακυκλώσιμα υλικά σε επίπεδο 
ΕΕ· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να 
συλλέγονται στοιχεία που θα επιτρέψουν 
τη σύγκριση των χαρακτηριστικών των 
υλικών, τις επιλογές υποκατάστασής 
τους, την πιο αποδοτική χρήση και την
ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών· 

Or. en
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Τροπολογία 31
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, 
παρατείνοντας την υψηλότερη ποιότητα 
και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, 
καθώς και την ανάγκη καθορισμού 
δεικτών για την μέτρηση της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, 
επισημαίνει, δε, προς τούτο, τη σημασία 
της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 32
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών,
παρατείνοντας την υψηλότερη ποιότητα 
και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, 
καθώς και την ανάγκη καθορισμού 
δεικτών για την μέτρηση της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, 
επισημαίνει, δε, προς τούτο, τη σημασία 
της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για 

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, και 
υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους 
εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό 
σχεδιασμό·
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τον οικολογικό σχεδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 33
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, 
παρατείνοντας την υψηλότερη ποιότητα 
και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, 
καθώς και την ανάγκη καθορισμού δεικτών 
για την μέτρηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, 
επισημαίνει, δε, προς τούτο, τη σημασία 
της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό·

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, 
παρατείνοντας την υψηλότερη ποιότητα 
και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, 
καθώς και την ανάγκη καθορισμού δεικτών 
για την μέτρηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, 
επισημαίνει, δε, προς τούτο, τη σημασία 
της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό με μια 
ευρύτερη εστίαση στην αποδοτικότητα 
των πόρων και άλλες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις πέραν της ενεργειακής 
απόδοσης· ζητεί, περαιτέρω, να 
εφαρμοστούν υποχρεωτικοί στόχοι 
ανακύκλωσης και απαιτήσεις ως προς 
τους πόρους σε όλα τα εκτελεστικά μέτρα 
από το 2013·

Or. en

Τροπολογία 34
Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
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προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, 
παρατείνοντας την υψηλότερη ποιότητα 
και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, 
καθώς και την ανάγκη καθορισμού δεικτών 
για την μέτρηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, 
επισημαίνει, δε, προς τούτο, τη σημασία 
της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό·

προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, 
παρατείνοντας την υψηλότερη ποιότητα 
και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, 
καθώς και την ανάγκη καθορισμού δεικτών 
για την μέτρηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, 
παρατείνοντας την υψηλότερη ποιότητα 
και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, 
καθώς και την ανάγκη καθορισμού δεικτών 
για την μέτρηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, 
επισημαίνει, δε, προς τούτο, τη σημασία 
της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό·

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, 
παρατείνοντας την υψηλότερη ποιότητα 
και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, 
καθώς και την ανάγκη καθορισμού δεικτών 
για την μέτρηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
και τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της εξόρυξης και της χρήσης 
πρώτων υλών, επισημαίνει, δε, προς 
τούτο, τη σημασία της πλήρους εφαρμογής 
της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 
και της επέκτασής της στη αποδοτική 
χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, 
παρατείνοντας την υψηλότερη ποιότητα 
και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, 
καθώς και την ανάγκη καθορισμού 
δεικτών για την μέτρηση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων, επισημαίνει, δε, προς 
τούτο, τη σημασία της πλήρους εφαρμογής 
της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό·

4. τονίζει τη σημασία της διασφάλισης 
μιας καλύτερης ποιότητας των 
προϊόντων, προκειμένου να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη απόδοση ως προς την χρήση 
των πόρων, την ανάγκη καθορισμού 
δεικτών για την μέτρηση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων, καθώς και τη σημασία 
της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό·

Or. es

Τροπολογία 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, 
παρατείνοντας την υψηλότερη ποιότητα 
και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, 
καθώς και την ανάγκη καθορισμού δεικτών 
για την μέτρηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, 
επισημαίνει, δε, προς τούτο, τη σημασία 
της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό·

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, 
παρατείνοντας την υψηλότερη ποιότητα 
και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, 
καθώς και την ανάγκη καθορισμού δεικτών 
για την μέτρηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, 
επισημαίνει, δε, προς τούτο, τη σημασία 
της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό· τονίζει ότι η 
καινοτομία είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων και ότι η αποδοτικότητα της 
χρήσης των πόρων πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος μίας πολιτικής που 
θα στοχεύει στην προώθηση της έρευνας 
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και της καινοτομίας και θα ενθαρρύνει 
την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 
ευρωπαϊκών εταιρειών·

Or. it

Τροπολογία 38
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, 
παρατείνοντας την υψηλότερη ποιότητα 
και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, 
καθώς και την ανάγκη καθορισμού δεικτών 
για την μέτρηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, 
επισημαίνει, δε, προς τούτο, τη σημασία 
της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό·

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της 
προώθησης και της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, 
εσωτερικεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος που 
συνδέεται με την εξόρυξη και τη χρήση 
των πρώτων υλών, και παρατείνοντας την 
υψηλότερη ποιότητα και διάρκεια ζωής 
των υλικών αυτών, καθώς και την ανάγκη 
καθορισμού δεικτών για την μέτρηση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων, επισημαίνει, δε, προς 
τούτο, τη σημασία της πλήρους εφαρμογής 
της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 39
Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μία 
στρατηγική στον τομέα της ανακύκλωσης 
με στόχο την ανάκτηση των υλικών το 
δυνατόν εγγύτερα στην πηγή των 
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αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του 
καθαρισμού των λυμάτων, πράγμα που 
θα επιτρέψει την ανάκτηση μεγαλύτερου 
όγκου πρώτων υλών, θα αποτρέψει το 
πρόβλημα των μη επανακτήσιμων
υλικών, θα μειώσει τις αρνητικές 
επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος και, 
ενδεχομένως, θα αυξήσει την ενεργειακή 
απόδοση·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επισημαίνει τη σημασία της πλήρους 
εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό και πιστεύει ότι ο 
ρόλος των σχεδιαστών και των 
επιστημόνων πρέπει να λαμβάνεται 
οπωσδήποτε υπόψη, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών 
σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, 
δεδομένου ότι η υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο 
όταν ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού 
έχει κλείσει και όταν όλοι οι φορείς 
συνεργάζονται για τη διασφάλιση ενός 
υψηλού ποσοστού συλλογής υλικών·

Or. en

Τροπολογία 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την 
ευθύνη του παραγωγού στη νομοθεσία, με 
στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου 
επιπέδου ανάκτησης των πρώτων υλών, 
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής 
τους, και την προώθηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πρώτων 
υλών·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την 
ευθύνη του παραγωγού στη νομοθεσία, με 
στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου 
επιπέδου ανάκτησης των πρώτων υλών, 
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής 
τους, και την προώθηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πρώτων 
υλών, υπογραμμίζει δε τη σημασία μίας 
αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας 
στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 42
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την 
ευθύνη του παραγωγού στη νομοθεσία, με 
στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου 
επιπέδου ανάκτησης των πρώτων υλών, 
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής 
τους, και την προώθηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πρώτων 
υλών·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αυξήσει την ευθύνη του παραγωγού στα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 43
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την 
ευθύνη του παραγωγού στη νομοθεσία, με 
στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου 
επιπέδου ανάκτησης των πρώτων υλών, 
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής 
τους, και την προώθηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πρώτων 
υλών·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την 
ευθύνη του παραγωγού στη νομοθεσία,
ζητεί δε κυρίως από την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τις οδηγίες για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, τα οχήματα στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους, τα 
απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και τις ηλεκτρικές στήλες, 
ώστε να εξασφαλίσει ένα υψηλότερο 
επίπεδο επαναχρησιμοποίησης και 
αξιοποίησης των πρώτων υλών και να 
προωθήσει την αποτελεσματική χρήση
των πρώτων υλών π.χ. με πιο 
εξειδικευμένες απαιτήσεις για τη διάλυση 
υλικών·

Or. en

Τροπολογία 44
Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την 
ευθύνη του παραγωγού στη νομοθεσία, με 
στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου 
επιπέδου ανάκτησης των πρώτων υλών, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 
αξιοποίησής τους, και την προώθηση της
αποτελεσματικής χρήσης των πρώτων 
υλών·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την 
ευθύνη του παραγωγού στη νομοθεσία, με 
στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου 
επιπέδου ανάκτησης των πρώτων υλών, 
επαναχρησιμοποίησης, επανακατασκευής, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησής τους, και 
την προώθηση μιας αποτελεσματικής 
χρήσης των πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 45
Gerben-Jan Gerbrandy
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την 
ευθύνη του παραγωγού στη νομοθεσία, με 
στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου 
επιπέδου ανάκτησης των πρώτων υλών, 
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής 
τους, και την προώθηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πρώτων 
υλών·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω τη 
χρήση και την ανάπτυξη των κατάλληλων 
οικονομικών εργαλείων,
συμπεριλαμβανομένων κινήτρων και 
δασμών, για την πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων και την 
προώθηση της ανακύκλωσης, και την 
ενίσχυση της νομοθεσίας με συστήματα
για την ευθύνη του παραγωγού, με στόχο 
την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου 
ανάκτησης των πρώτων υλών,
ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και 
αξιοποίησής τους, και την προώθηση της 
αποτελεσματικής χρήσης τους·

Or. en

Τροπολογία 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την 
ευθύνη του παραγωγού στη νομοθεσία, με 
στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου 
επιπέδου ανάκτησης των πρώτων υλών, 
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής 
τους, και την προώθηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πρώτων 
υλών·

5. υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαίοι 
παραγωγοί έχουν ήδη ευθύνες και 
οικονομικές επιβαρύνσεις στο πλαίσιο της 
υπάρχουσας ευρωπαϊκής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας· 
οποιαδήποτε προτεινόμενη πολιτική 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
πρέπει, για το λόγο αυτό, να μην 
αποτελέσει περαιτέρω επιβάρυνση και 
αποθάρρυνση για τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες, υποχρεώνοντάς τις να 
μειώσουν την παραγωγή, να περικόψουν 
θέσεις απασχόλησης και να μεταφέρουν 
τις δραστηριότητές τους, με αρνητικές 
συνέπειες στην κοινωνία στο σύνολό της·
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Or. it

Τροπολογία 47
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διοργανώσουν εκστρατείες 
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για 
τους καταναλωτές με σκοπό την 
χρησιμοποίηση προϊόντων που 
προέρχονται από ανακύκλωση·

Or. ro

Τροπολογία 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
εφαρμογές νανοτεχνολογίας στις πρώτες 
ύλες – π.χ. άργυρος σε νανοσωματίδια για 
αντιβακτηριακή χρήση – που μπορεί να 
οδηγήσει στην αδυναμία ανάκτησης 
αυτών των πρώτων υλών· ζητεί να 
εκπονηθεί μία προσεκτική μελέτη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν την 
ευρύτερη εφαρμογή αυτών των τεχνικών·

Or. en
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Τροπολογία 49
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. είναι της άποψης ότι η (όσο το 
δυνατόν πληρέστερη) ανακύκλωση 
πρωτογενών πρώτων υλών όχι μόνο 
μειώνει τις αρνητικές περιβαλλοντικές 
συνέπειες του τέλους του κύκλου ζωής 
(ρυπογόνα απορρίμματα) και υποβοηθά 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
ανεπάρκειας πολλών πρωτογενών 
πρώτων υλών, αλλά δημιουργεί επίσης 
δυνατότητες επιτόπιας βιομηχανικής 
ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να 
υποστηρίξει δράσεις που αποβλέπουν στη 
δημιουργία αυτών των δυνατοτήτων, οι 
οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη 
σημερινή κρίση·

Or. pt

Τροπολογία 50
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα σύστημα αλυσίδας 
παρακολούθησης όλων των πρώτων 
υλών, αναθέτοντας στους παραγωγούς να 
καταγράφουν την προέλευση των πρώτων 
υλών με τη βοήθεια ενός διαφανούς 
συστήματος σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
παραδείγματα (προγράμματα FSC και 
FLEGT για τις παράνομες πρώτες ύλες), 
επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
μελλοντική ανάπτυξη βιώσιμων 
κριτηρίων για τις πρώτες ύλες·

διαγράφεται
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Or. nl

Τροπολογία 51
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα σύστημα αλυσίδας 
παρακολούθησης όλων των πρώτων 
υλών, αναθέτοντας στους παραγωγούς να 
καταγράφουν την προέλευση των πρώτων 
υλών με τη βοήθεια ενός διαφανούς 
συστήματος σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
παραδείγματα (προγράμματα FSC και 
FLEGT για τις παράνομες πρώτες ύλες), 
επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
μελλοντική ανάπτυξη βιώσιμων 
κριτηρίων για τις πρώτες ύλες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 52
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα σύστημα αλυσίδας 
παρακολούθησης όλων των πρώτων υλών, 
αναθέτοντας στους παραγωγούς να 
καταγράφουν την προέλευση των πρώτων 
υλών με τη βοήθεια ενός διαφανούς 
συστήματος σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
παραδείγματα (προγράμματα FSC και 
FLEGT για τις παράνομες πρώτες ύλες), 
επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
μελλοντική ανάπτυξη βιώσιμων κριτηρίων 

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός 
συστήματος αλυσίδας παρακολούθησης 
όλων των πρώτων υλών, με το οποίο θα 
ανατίθεται στους παραγωγούς να 
καταγράφουν την προέλευση των πρώτων 
υλών με τη βοήθεια ενός διαφανούς 
συστήματος σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
παραδείγματα (προγράμματα FSC και 
FLEGT για τις παράνομες πρώτες ύλες), 
επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
μελλοντική ανάπτυξη βιώσιμων κριτηρίων 
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για τις πρώτες ύλες· για τις πρώτες ύλες·

Or. it

Τροπολογία 53
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα σύστημα αλυσίδας 
παρακολούθησης όλων των πρώτων υλών, 
αναθέτοντας στους παραγωγούς να 
καταγράφουν την προέλευση των πρώτων 
υλών με τη βοήθεια ενός διαφανούς 
συστήματος σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
παραδείγματα (προγράμματα FSC και
FLEGT για τις παράνομες πρώτες ύλες), 
επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
μελλοντική ανάπτυξη βιώσιμων κριτηρίων 
για τις πρώτες ύλες·

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξετάσει τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός 
συστήματος αλυσίδας παρακολούθησης 
όλων των πρώτων υλών όπου είναι 
δυνατόν, αναθέτοντας στους παραγωγούς 
να καταγράφουν την προέλευση των 
πρώτων υλών με τη βοήθεια ενός 
διαφανούς συστήματος σύμφωνα με τα 
υπάρχοντα παραδείγματα (προγράμματα 
FSC και FLEGT για τις παράνομες πρώτες 
ύλες), επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
την μελλοντική ανάπτυξη βιώσιμων 
κριτηρίων για τις πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 54
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα σύστημα αλυσίδας 
παρακολούθησης όλων των πρώτων υλών, 
αναθέτοντας στους παραγωγούς να 
καταγράφουν την προέλευση των πρώτων 
υλών με τη βοήθεια ενός διαφανούς 
συστήματος σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
παραδείγματα (προγράμματα FSC και 

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα σύστημα αλυσίδας 
παρακολούθησης όλων των πρώτων υλών, 
αναθέτοντας στους παραγωγούς να 
καταγράφουν την προέλευση των πρώτων 
υλών με τη βοήθεια ενός διαφανούς 
συστήματος σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
παραδείγματα (κανονισμός για την ξυλεία 
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FLEGT για τις παράνομες πρώτες ύλες), 
επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
μελλοντική ανάπτυξη βιώσιμων κριτηρίων 
για τις πρώτες ύλες·

(ΕΕ) αριθ. 995/2010), επιτρέποντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την μελλοντική ανάπτυξη 
βιώσιμων κριτηρίων για τις πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 55
Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα σύστημα αλυσίδας 
παρακολούθησης όλων των πρώτων υλών, 
αναθέτοντας στους παραγωγούς να 
καταγράφουν την προέλευση των πρώτων 
υλών με τη βοήθεια ενός διαφανούς 
συστήματος σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
παραδείγματα (προγράμματα FSC και 
FLEGT για τις παράνομες πρώτες ύλες), 
επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
μελλοντική ανάπτυξη βιώσιμων κριτηρίων 
για τις πρώτες ύλες·

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα σύστημα αλυσίδας 
παρακολούθησης όλων των πρώτων υλών, 
αναθέτοντας στους παραγωγούς να 
καταγράφουν την προέλευση των πρώτων 
υλών με τη βοήθεια ενός διαφανούς 
συστήματος σύμφωνα με τα ήδη 
υπάρχοντα παραδείγματα (π.χ. 
προγράμματα FSC και FLEGT για τις 
παράνομες πρώτες ύλες), επεκτείνοντάς το 
στις ορυκτές και βιοτικές πρώτες ύλες, 
επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
μελλοντική ανάπτυξη βιώσιμων κριτηρίων 
για τις πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 56
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την απαγόρευση υγειονομικής ταφής των 
ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς και 

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την απαγόρευση υγειονομικής ταφής των 
ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς και 
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αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια 
αποδοτικότητας για την καύση με 
ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση πρώτων υλών και όχι 
στην απλή καύση·

αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια 
αποδοτικότητας για την καύση με 
ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση πρώτων υλών και όχι 
μόνο στην καύση·

Or. it

Τροπολογία 57
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την απαγόρευση υγειονομικής ταφής των
ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς 
και αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια
αποδοτικότητας για την καύση με 
ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση πρώτων υλών και όχι 
στην απλή καύση·

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και
της σχετικής νομοθεσίας καθώς και την 
απαγόρευση υγειονομικής ταφής των μη 
επεξεργασμένων οικιακών αποβλήτων 
έως το 2025 (ενδεχομένως με μία 
προοδευτική προσέγγιση), καθώς και την 
εφαρμογή αυστηρών και φιλόδοξων
κριτηρίων αποδοτικότητας για την καύση 
με ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση πρώτων υλών αντί της 
καύσης·

Or. en

Τροπολογία 58
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την απαγόρευση υγειονομικής ταφής των 

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα, και
ειδικότερα την αυστηρή εφαρμογή της 
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ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς 
και αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια 
αποδοτικότητας για την καύση με 
ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση πρώτων υλών και όχι 
στην απλή καύση·

ιεράρχησης των αποβλήτων που δίνει 
προτεραιότητα στην πρόληψη, την
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση
έναντι της καύσης· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η ανακύκλωση συχνά 
παρακωλύεται από τη διαθεσιμότητα 
φθηνότερων επιλογών διαχείρισης των 
αποβλήτων, όπως είναι η υγειονομική 
ταφή ή η καύση, οι οποίες όμως έχουν 
σημαντικές εξωτερικές επιπτώσεις και 
κόστος για την κοινωνία· προς τούτο, 
ζητεί την εφαρμογή φορολογικών 
εργαλείων που θα αναδεικνύουν τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 59
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την απαγόρευση υγειονομικής ταφής των 
ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς 
και αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια 
αποδοτικότητας για την καύση με 
ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση πρώτων υλών και όχι 
στην απλή καύση·

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 60
Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την απαγόρευση υγειονομικής ταφής των 
ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς και 
αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια 
αποδοτικότητας για την καύση με 
ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση πρώτων υλών και όχι 
στην απλή καύση·

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την απαγόρευση υγειονομικής ταφής των
ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς και 
αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια 
αποδοτικότητας για την καύση με 
ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση πρώτων υλών αντί της 
καύσης, με στόχο την ανάκτηση όσο το 
δυνατόν περισσότερο χρήσιμων πρώτων 
υλών το δυνατόν συντομότερο και 
εγγύτερα στην πηγή αποβλήτων, για να 
αποφευχθεί η ύπαρξη μη επανακτήσιμων
υλικών, και να επιτευχθεί η μείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων επί του 
περιβάλλοντος, αυξάνοντας συγχρόνως 
την ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 61
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την απαγόρευση υγειονομικής ταφής των 
ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς και 
αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια 
αποδοτικότητας για την καύση με 
ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση πρώτων υλών και όχι 
στην απλή καύση·

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την εισαγωγή μίας προοδευτικής 
απαγόρευσης της υγειονομικής ταφής
ανακυκλώσιμων πρώτων υλών, την 
ανάπτυξη κριτηρίων οικολογικού 
σχεδιασμού για τη διασφάλιση της 
δυνατότητας ανακύκλωσης της 
πλειοψηφίας των προϊόντων που 
κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς και 
αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια 
αποδοτικότητας για την καύση με 
ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και 
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την ανακύκλωση πρώτων υλών αντί της 
καύσης·

Or. en

Τροπολογία 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την απαγόρευση υγειονομικής ταφής των 
ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς και 
αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια 
αποδοτικότητας για την καύση με 
ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση πρώτων υλών και όχι 
στην απλή καύση·

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα, 
προκειμένου να αποφευχθεί η υγειονομική 
ταφή των ανακυκλώσιμων πρώτων υλών 
καθώς και αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια 
για την ανάκτηση πόρων με ανάκτηση 
ενέργειας, σύμφωνα με την ιεραρχία των 
αποβλήτων και με τον απώτερο στόχο να 
αποφεύγεται η διάθεση πρώτων υλών.

Or. es

Τροπολογία 63
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την απαγόρευση υγειονομικής ταφής των 
ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς και 
αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια 
αποδοτικότητας για την καύση με 
ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση πρώτων υλών και όχι 
στην απλή καύση·

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την απαγόρευση υγειονομικής ταφής των 
ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς και 
αυστηρά κριτήρια που να 
ανταποκρίνονται στους στόχους για την 
καύση με ανάκτηση ενέργειας, που θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 
πρώτων υλών και όχι στην απλή καύση·
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Or. fi

Τροπολογία 64
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
την απαγόρευση υγειονομικής ταφής των 
ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς 
και αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια 
αποδοτικότητας για την καύση με 
ανάκτηση ενέργειας, που θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και
την ανακύκλωση πρώτων υλών και όχι 
στην απλή καύση·

7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή 
της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και 
ειδικότερα της ιεραρχίας των αποβλήτων, 
που θα πρέπει να έχει ως σκοπό να δίδει 
προτεραιότητα στην 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση 
και άλλους τρόπους ανάκτησης αντί της 
διάθεσης ενώ θα πρέπει να συνεχίσει να 
μειώνει σταδιακά την υγειονομική ταφή·

Or. fr

Τροπολογία 65
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. συμφωνεί με την ανάλυση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η 
καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της 
ισχύουσας νομοθεσίας για τα απόβλητα 
είναι ουσιαστική για την προώθηση μίας 
πιο αποδοτικής ως προς τη χρήση των 
πόρων Ευρώπης, καλεί δε, προς τούτο, 
την Επιτροπή να προτείνει ελέγχων έως 
το τέλος του 2011 τη δημιουργία μίας 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την εφαρμογή 
της νομοθεσίας περί αποβλήτων, σε 
συνδυασμό με ένα ειδικό ευρωπαϊκό 
οργανισμό για τη διεξαγωγή άμεσων 
περιβαλλοντικών ελέγχων, δεδομένου ότι 
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η καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας μπορεί, επιπλέον των 
πλεονεκτημάτων για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, να παράσχει 
σημαντικά οικονομικά οφέλη και να 
βελτιώσει την πρόσβαση σε πολύτιμες 
δευτερογενείς πρώτες ύλες·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. πιστεύει ότι οι στόχοι που έχουν ήδη 
καθοριστεί σε πολλές οδηγίες σχετικά με 
τη συλλογή και το διαχωρισμό των 
αποβλήτων, πρέπει να ενισχυθούν 
περαιτέρω, ώστε να οριστεί η υψηλότερη 
και ποιοτικότερη δυνατόν ανάκτηση των 
υλικών σε κάθε μία από τις φάσεις της 
ανακύκλωσης: συλλογή, διάλυση, 
προεπεξεργασία και ανακύκλωση/τελικό 
προϊόν· 

Or. en

Τροπολογία 67
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. εφιστά, στο πλαίσιο αυτό, την 
προσοχή στην σημασία της αποφυγής 
απώλειας πρώτων υλών και θρεπτικών 
συστατικών από κοπριά, και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
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προωθήσουν την επεξεργασία κοπριάς·
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι 
σημαντικό να προσδιοριστούν τα 
προϊόντα ζύμωσης ως υποκατάστατα των 
λιπασμάτων·

Or. nl

Τροπολογία 68
Karin Kadenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σωστή και άμεση 
εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα 
απόβλητα, να εισαγάγει την απαγόρευση 
υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων 
πρώτων υλών, καθώς και αυστηρά και
φιλόδοξα κριτήρια αποδοτικότητας για 
την καύση με ανάκτηση ενέργειας, που θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση πρώτων υλών· να υποβάλει 
πρόταση τροποποίησης της Οδηγίας του 
Συμβουλίου 1999/31/ΕΚ της 26ης 
Απριλίου 1999 σχετικά με την 
υγειονομική ταφή· και να αναπτύξει και 
να διευρύνει τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 5(2) της οδηγίας 
αυτής· σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο 
για τα απόβλητα, ο στόχος μείωσης της 
απαγόρευσης υγειονομικής ταφής των 
βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων 
θα πρέπει να επεκταθεί, από το 2020, σε 
όλα τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, με 
στόχο μείωση που θα πρέπει να 
καθοριστεί σε 5%·

Or. de
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Τροπολογία 69
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ενσωματώσει τους στόχους του σχεδίου 
δράσης για την βιοποικιλότητα στην 
στρατηγική για τις πρώτες ύλες, για να 
ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της 
οικονομίας και του περιβάλλοντος, και να 
συνυπολογίσει τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της εξόρυξης, παραγωγής, 
χρησιμοποίησης και εναπόθεσης 
χρησιμοποιημένων πρώτων υλών· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη ενός στρατηγικού 
χωροταξικού σχεδιασμού σε όλα τα 
κράτη μέλη για την εξισορρόπηση της 
εξόρυξης πρώτων υλών με άλλες 
απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση γης 
και για την προστασία του περιβάλλοντος 
και της βιοποικιλότητας·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 70
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
ενσωματώσει τους στόχους του σχεδίου 
δράσης για την βιοποικιλότητα στην 
στρατηγική για τις πρώτες ύλες, για να 
ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της 
οικονομίας και του περιβάλλοντος, και να 
συνυπολογίσει τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της εξόρυξης, παραγωγής, 
χρησιμοποίησης και εναπόθεσης 

8. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία στον τομέα 
της βιοποικιλότητας εφαρμόζεται με 
συνεκτικό τρόπο και την καλεί να 
χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα 
ώστε να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη
θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση της 
Επιτροπής όσον αφορά τον συμβιβασμό 
των εξορυκτικών δραστηριοτήτων εντός 



PE466.974v01-00 42/59 AM\868777EL.doc

EL

χρησιμοποιημένων πρώτων υλών· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη ενός στρατηγικού 
χωροταξικού σχεδιασμού σε όλα τα κράτη 
μέλη για την εξισορρόπηση της εξόρυξης 
πρώτων υλών με άλλες απαιτήσεις που 
αφορούν τη χρήση γης και για την
προστασία του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας·

ή πλησίον των περιοχών Natura 2000 με 
την προστασία του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας, και ότι ο στρατηγικός 
χωροταξικός σχεδιασμός στα κράτη μέλη 
δεν θα αποκλείει τη ζήτηση πρώτων υλών 
από γειτονικά κράτη μέλη· καλεί την 
Επιτροπή να διαδώσει περαιτέρω τα 
ευρήματα του ερμηνευτικού οδηγού του 
Ιουλίου 2010·

Or. en

Τροπολογία 71
Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ενσωματώσει τους στόχους του σχεδίου 
δράσης για την βιοποικιλότητα στην 
στρατηγική για τις πρώτες ύλες, για να 
ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της 
οικονομίας και του περιβάλλοντος, και να 
συνυπολογίσει τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της εξόρυξης, παραγωγής, 
χρησιμοποίησης και εναπόθεσης 
χρησιμοποιημένων πρώτων υλών· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη ενός στρατηγικού 
χωροταξικού σχεδιασμού σε όλα τα κράτη 
μέλη για την εξισορρόπηση της εξόρυξης 
πρώτων υλών με άλλες απαιτήσεις που 
αφορούν τη χρήση γης και για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας·

8. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ενσωματώσει τους στόχους του σχεδίου 
δράσης για την βιοποικιλότητα στην 
στρατηγική για τις πρώτες ύλες, για να 
ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της 
οικονομίας και του περιβάλλοντος, και να 
συνυπολογίσει τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της εξόρυξης, παραγωγής, 
χρησιμοποίησης και εναπόθεσης 
χρησιμοποιημένων πρώτων υλών· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη ενός στρατηγικού 
χωροταξικού σχεδιασμού σε όλα τα κράτη 
μέλη για την εξισορρόπηση της εξόρυξης 
πρώτων υλών με άλλες απαιτήσεις που 
αφορούν τη χρήση γης και για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας· κρίνει ότι θα πρέπει να 
υιοθετηθεί μία νέα προσέγγιση για την 
εξόρυξη πρώτων υλών, δεδομένου ότι, εξ 
ορισμού, μόνο οι μη οικιστικές ή μη 
βιομηχανικές περιοχές όπως οι 
ευαίσθητες περιοχές Natura 2000 
εξετάζονται με σκοπό την εξόρυξη 
πρώτων υλών, ενώ καλύτερες περιοχές 
προς εξόρυξη μπορεί ήδη να 
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χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 72
Anja Weisgerber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει τη σημασία των εγχώριων 
πρώτων υλών ως βάσης του εφοδιασμού 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με πρώτες 
ύλες· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια των κοιτασμάτων πρώτων 
υλών περιφερειακής και 
υπερπεριφερειακής σημασίας· ζητεί 
επιπλέον από την Επιτροπή να βελτιώσει 
τους όρους πλαίσιο για την εκμετάλλευση 
εγχώριων πρώτων υλών, προκειμένου, σε 
ενδεχόμενες νέες οδηγίες ή κανονισμούς ή 
κατά την αναθεώρηση των υφισταμένων 
οδηγιών και κανονισμών, να γίνεται 
ισότιμη στάθμιση των περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και οικονομικών απαιτήσεων 
με στόχο μια βιώσιμη εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε κοιτάσματα ορυκτών 
πόρων·

Or. de

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. χαιρετίζει την ανάπτυξη εργαλείων 
και δεικτών, όπως του TEEB (οικονομία 
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των οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας) που επαναξιολογούν τη 
νομισματική αξία της βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημάτων και δίνουν μία 
σημαντική ένδειξη της πραγματικής 
τιμής της εξόρυξης, της χρήσης και της 
εναπόθεσης πρώτων υλών, 
εσωτερικεύοντας το εξωτερικό κόστος· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να 
κινητοποιήσει την ανάπτυξη αυτών των 
μέσων και τη χρησιμοποίησή τους·

Or. en

Τροπολογία 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a. υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες 
εξόρυξης πρέπει να εκτελούνται 
τηρώντας τις πιο υψηλές προδιαγραφές 
ασφάλειας στην εργασία και προστασίας 
του περιβάλλοντος για την πρόληψη 
ατυχημάτων και την αποκατάσταση των 
περιοχών που αποτελούν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης·

Or. es

Τροπολογία 75
János Áder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. λαμβάνει υπό σημείωση ότι ενώ η 
εξόρυξη με χρήση κυανιδίων, που 
συνιστά σοβαρή περιβαλλοντική απειλή, 
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επιτρέπει την παραγωγή μόλις 2 
γραμμαρίων χρυσού από έναν τόνο 
μετάλλευμα, 150 φορές περισσότερο –
σχεδόν 300 γραμμάρια – μπορούν να 
παραχθούν από έναν τόνο 
μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων 
χωρίς την χρήση κυανιδίων· υπενθυμίζει 
ως εκ τούτου στην Επιτροπή το ψήφισμα 
του Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 
που περιλαμβάνει το αίτημα της πλήρους 
απαγόρευσης της χρήσης κυανίου στην 
μεταλλουργία στην ΕΕ έως το 2011·

Or. hu

Τροπολογία 76
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει τον ρόλο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και της τήρησης των 
υψηλότερων διεθνών περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών προτύπων καθώς και της 
εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να ακολουθήσει το παράδειγμα 
του νόμου Dodd-Frank των ΗΠΑ σε 
σχέση με τα ορυκτά που προέρχονται από 
εμπόλεμες ζώνες, και προτρέπει την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μία νομοθετική 
πρόταση· υποστηρίζει την Πρωτοβουλία 
Διαφάνειας για τις Εξορυκτικές 
Βιομηχανίες (EITI)·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 77
Karl-Heinz Florenz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει τον ρόλο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και της τήρησης των 
υψηλότερων διεθνών περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προτύπων καθώς και της 
εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να ακολουθήσει το παράδειγμα του νόμου 
Dodd-Frank των ΗΠΑ σε σχέση με τα 
ορυκτά που προέρχονται από εμπόλεμες 
ζώνες, και προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μία νομοθετική πρόταση· 
υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)·

9. τονίζει τον ρόλο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και της τήρησης των 
υψηλότερων διεθνών περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προτύπων καθώς και της 
εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να ακολουθήσει, όπου είναι δυνατόν, το 
παράδειγμα του νόμου Dodd-Frank των 
ΗΠΑ σχετικά με τα ορυκτά που 
προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, και 
προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει 
μία νομοθετική πρόταση· υποστηρίζει την 
Πρωτοβουλία Διαφάνειας για τις 
Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)·

Or. en

Τροπολογία 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει τον ρόλο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και της τήρησης των 
υψηλότερων διεθνών περιβαλλοντικών και
κοινωνικών προτύπων καθώς και της 
εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να ακολουθήσει το παράδειγμα του νόμου 
Dodd-Frank των ΗΠΑ σε σχέση με τα 
ορυκτά που προέρχονται από εμπόλεμες 
ζώνες, και προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μία νομοθετική πρόταση· 
υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)· 

9. τονίζει τον ρόλο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και της τήρησης των 
υψηλότερων διεθνών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων και 
προδιαγραφών για το περιβάλλον 
εργασίας καθώς και της εφαρμογής των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών· τονίζει 
επιπλέον την μεγάλη ευθύνη των 
επιχειρήσεων να διασφαλίζουν την 
προστασία της υγείας των ανθρώπων που 
ζουν πλησίον των τόπων εξόρυξης από 
τις αρνητικές επιπτώσεις της εξόρυξης·
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ακολουθήσει το παράδειγμα του νόμου 
Dodd-Frank των ΗΠΑ σε σχέση με τα 
ορυκτά που προέρχονται από εμπόλεμες 
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ζώνες, και προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μία νομοθετική πρόταση·
υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)·

Or. sv

Τροπολογία 79
Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική δεν αποτελεί διπλωματικό 
εργαλείο για τις πρώτες ύλες· συμφωνεί 
ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να 
παρουσιάζουν την αναγκαία 
ελαστικότητα προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί σχέση 
από την εξορυκτική στην τοπική 
βιομηχανική δραστηριότητα· πιστεύει ότι 
η κυριότητα μίας χώρας επί των πόρων 
πρέπει να γίνεται σεβαστή και ζητεί από 
την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει, προς 
τούτο, μία διαφοροποιημένη προσέγγιση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές
εθνικές συνθήκες, ούτως ώστε οι 
αναπτυξιακοί στόχοι και η 
βιομηχανοποίηση των αναπτυσσομένων 
χωρών να μην τίθενται σε κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 80
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9a. τονίζει την ανάγκη συνοχής με τους 
καθορισμένους στόχους στον τομέα της 
πολιτικής συνεργασίας και παροχής 
αναπτυξιακής βοήθειας· είναι της 
άποψης ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, 
που είναι πλούσιες σε πρώτες ύλες, δεν 
πρέπει να αναγκαστούν να 
διαδραματίσουν το ρόλο των καθαρών 
εξαγωγέων πρώτων υλών, αλλά ότι 
αντίθετα πρέπει να αναπτύξουν ίδιες 
βιομηχανικές και αναπτυξιακές πολιτικές, 
ούτως ώστε να προχωρήσουν στην 
αλυσίδα της προστιθέμενης αξίας·
απορρίπτει την νεο-αποικιοκρατική 
αντιμετώπιση υπό τον μανδύα της 
αποκαλούμενης «διπλωματίας των 
πρώτων υλών»·

Or. pt

Τροπολογία 81
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί την άμεση εισαγωγή και 
προώθηση περισσότερο βιώσιμων 
οικονομικών μοντέλων αποσυνδεδεμένων 
από την χρήση πρώτων υλών, για να 
διασφαλιστεί η μελλοντική διαθεσιμότητα 
πρώτων υλών στην ΕΕ· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει 
νομικά μέσα που θα στοχεύουν στην πιο 
αποδοτική χρήση των πόρων, 
αποφεύγοντας τα φαινόμενα υποτροπής, 
και προτείνει την δρομολόγηση από την 
Επιτροπή μίας ολοκληρωμένης μελέτης 
σχετικά με οικονομικά μοντέλα 
χρηματοδοτικής μίσθωσης που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικές 

διαγράφεται



AM\868777EL.doc 49/59 PE466.974v01-00

EL

λύσεις στην ιδιοκτησία αγαθών και με τις 
επιπτώσεις τους στην χρήση και 
ανάκτηση πρώτων υλών·

Or. it

Τροπολογία 82
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί την άμεση εισαγωγή και 
προώθηση περισσότερο βιώσιμων 
οικονομικών μοντέλων αποσυνδεδεμένων 
από την χρήση πρώτων υλών, για να 
διασφαλιστεί η μελλοντική διαθεσιμότητα 
πρώτων υλών στην ΕΕ· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει 
νομικά μέσα που θα στοχεύουν στην πιο 
αποδοτική χρήση των πόρων, 
αποφεύγοντας τα φαινόμενα υποτροπής, 
και προτείνει την δρομολόγηση από την 
Επιτροπή μίας ολοκληρωμένης μελέτης 
σχετικά με οικονομικά μοντέλα 
χρηματοδοτικής μίσθωσης που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικές 
λύσεις στην ιδιοκτησία αγαθών και με τις 
επιπτώσεις τους στην χρήση και 
ανάκτηση πρώτων υλών·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί την άμεση εισαγωγή και 10. ζητεί την άμεση εισαγωγή και 
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προώθηση περισσότερο βιώσιμων 
οικονομικών μοντέλων αποσυνδεδεμένων 
από την χρήση πρώτων υλών, για να 
διασφαλιστεί η μελλοντική διαθεσιμότητα 
πρώτων υλών στην ΕΕ· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει νομικά 
μέσα που θα στοχεύουν στην πιο 
αποδοτική χρήση των πόρων, 
αποφεύγοντας τα φαινόμενα υποτροπής, 
και προτείνει την δρομολόγηση από την 
Επιτροπή μίας ολοκληρωμένης μελέτης 
σχετικά με οικονομικά μοντέλα 
χρηματοδοτικής μίσθωσης που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικές 
λύσεις στην ιδιοκτησία αγαθών και με τις 
επιπτώσεις τους στην χρήση και ανάκτηση 
πρώτων υλών·

προώθηση περισσότερο βιώσιμων 
οικονομικών μοντέλων αποσυνδεδεμένων 
από την χρήση πρώτων υλών, για να 
διασφαλιστεί η μελλοντική διαθεσιμότητα 
πρώτων υλών στην ΕΕ· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει νέα 
εργαλεία (για παράδειγμα «πράσινα 
πιστοποιητικά» με στόχο την αύξηση της 
χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών) που 
θα στοχεύουν σε μια πιο αποδοτική χρήση 
των πόρων, αποφεύγοντας τα φαινόμενα 
υποτροπής, και προτείνει την 
δρομολόγηση από την Επιτροπή μίας 
ολοκληρωμένης μελέτης σχετικά με 
οικονομικά μοντέλα χρηματοδοτικής 
μίσθωσης που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις στην 
ιδιοκτησία αγαθών και με τις επιπτώσεις 
τους στην χρήση και ανάκτηση πρώτων 
υλών· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της 
ενημέρωσης είναι, προς τούτο, η βασική 
πρόκληση·

Or. en

Τροπολογία 84
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί την άμεση εισαγωγή και 
προώθηση περισσότερο βιώσιμων 
οικονομικών μοντέλων αποσυνδεδεμένων 
από την χρήση πρώτων υλών, για να 
διασφαλιστεί η μελλοντική διαθεσιμότητα 
πρώτων υλών στην ΕΕ· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει νομικά 
μέσα που θα στοχεύουν στην πιο 
αποδοτική χρήση των πόρων, 
αποφεύγοντας τα φαινόμενα υποτροπής, 
και προτείνει την δρομολόγηση από την 
Επιτροπή μίας ολοκληρωμένης μελέτης 
σχετικά με οικονομικά μοντέλα 

10. ζητεί την άμεση εισαγωγή και 
προώθηση περισσότερο βιώσιμων 
οικονομικών μοντέλων αποσυνδεδεμένων 
από την χρήση πρώτων υλών, για να 
διασφαλιστεί η μελλοντική διαθεσιμότητα 
πρώτων υλών στην ΕΕ· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει 
προσεγγίσεις που θα στοχεύουν στην πιο 
αποδοτική χρήση των πόρων, 
αποφεύγοντας τα φαινόμενα υποτροπής, 
και προτείνει την δρομολόγηση από την 
Επιτροπή μίας ολοκληρωμένης μελέτης 
σχετικά με οικονομικά μοντέλα 
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χρηματοδοτικής μίσθωσης που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικές 
λύσεις στην ιδιοκτησία αγαθών και με τις 
επιπτώσεις τους στην χρήση και ανάκτηση 
πρώτων υλών·

χρηματοδοτικής μίσθωσης που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικές 
λύσεις στην ιδιοκτησία αγαθών και με τις 
επιπτώσεις τους στην χρήση και ανάκτηση 
πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 85
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι απαιτείται ένας 
νέος δείκτης που θα πηγαίνει πέραν του 
ΑΕΠ και ο οποίος θα προσμετρά την 
κατανάλωση πόρων και την 
παραγωγικότητα πόρων, ώστε να 
αποδεσμευτεί η οικονομική ανάπτυξη 
από τη χρήση πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 86
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10a. εφιστά την προσοχή στις ολέθριες 
επιπτώσεις της κερδοσκοπίας στις 
πρώτες ύλες· είναι της άποψης ότι η 
αγορά ενσώματων αγαθών δεν πρέπει να 
επισκιάζεται από την χρηματοπιστωτική 
αγορά παραγώγων, ο όγκος της οποίας 
έχει αυξηθεί δυσανάλογα κατά την 
παρέλευση των χρόνων, καθιστώντας 
απαραίτητη και επείγουσα τη λήψη 
μέτρων στον τομέα αυτό· τονίζει τη 
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σημασία της διάθεσης έγκυρων επίσημων 
πληροφοριών σχετικά με τις ροές και τα 
φυσικά αποθέματα πρώτων υλών·

Or. pt

Τροπολογία 87
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου 
επί των ορυκτών πόρων, των μη 
ενεργειακού χαρακτήρα πρώτων υλών, 
της χρήσης των υδάτων και της γης, με 
ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές 
απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως τη μη 
βιώσιμη υποκατάσταση, την 
φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι ένας φόρος επί των 
πόρων θα τους καταστήσει πιο 
πολύτιμους, με αποτέλεσμα την καλύτερη 
χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση πρώτων υλών και τη 
μείωση της εξαγωγής πόρων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 88
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου 
επί των ορυκτών πόρων, των μη 

διαγράφεται
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ενεργειακού χαρακτήρα πρώτων υλών, 
της χρήσης των υδάτων και της γης, με 
ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές 
απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως τη μη 
βιώσιμη υποκατάσταση, την 
φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι ένας φόρος επί των 
πόρων θα τους καταστήσει πιο 
πολύτιμους, με αποτέλεσμα την καλύτερη 
χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση πρώτων υλών και τη 
μείωση της εξαγωγής πόρων.

Or. nl

Τροπολογία 89
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου 
επί των ορυκτών πόρων, των μη 
ενεργειακού χαρακτήρα πρώτων υλών, 
της χρήσης των υδάτων και της γης, με 
ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές 
απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως τη μη 
βιώσιμη υποκατάσταση, την 
φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι ένας φόρος επί των 
πόρων θα τους καταστήσει πιο 
πολύτιμους, με αποτέλεσμα την καλύτερη 
χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση πρώτων υλών και τη 
μείωση της εξαγωγής πόρων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου 
επί των ορυκτών πόρων, των μη 
ενεργειακού χαρακτήρα πρώτων υλών, 
της χρήσης των υδάτων και της γης, με 
ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές 
απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως τη μη 
βιώσιμη υποκατάσταση, την 
φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι ένας φόρος επί των 
πόρων θα τους καταστήσει πιο 
πολύτιμους, με αποτέλεσμα την καλύτερη 
χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση πρώτων υλών και τη 
μείωση της εξαγωγής πόρων.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 91
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου επί 
των ορυκτών πόρων, των μη ενεργειακού 
χαρακτήρα πρώτων υλών, της χρήσης των 
υδάτων και της γης, με ιδιαίτερη προσοχή 
σε πιθανές απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως 
τη μη βιώσιμη υποκατάσταση, την 
φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι ένας φόρος επί των 
πόρων θα τους καταστήσει πιο 

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου επί 
των ορυκτών πόρων, των μη ενεργειακού 
χαρακτήρα πρώτων υλών, της χρήσης των 
υδάτων και της γης, με ιδιαίτερη προσοχή 
σε πιθανές απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως 
τη μη βιώσιμη υποκατάσταση, την 
φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες·



AM\868777EL.doc 55/59 PE466.974v01-00

EL

πολύτιμους, με αποτέλεσμα την καλύτερη 
χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση πρώτων υλών και τη 
μείωση της εξαγωγής πόρων.

Or. it

Τροπολογία 92
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου επί 
των ορυκτών πόρων, των μη ενεργειακού 
χαρακτήρα πρώτων υλών, της χρήσης των 
υδάτων και της γης, με ιδιαίτερη προσοχή 
σε πιθανές απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως 
τη μη βιώσιμη υποκατάσταση, την 
φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι ένας φόρος επί των 
πόρων θα τους καταστήσει πιο 
πολύτιμους, με αποτέλεσμα την καλύτερη 
χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την
ανακύκλωση πρώτων υλών και τη 
μείωση της εξαγωγής πόρων.

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου επί 
των ορυκτών πόρων, των μη ενεργειακού 
χαρακτήρα πρώτων υλών, της χρήσης των 
υδάτων και της γης, με ιδιαίτερη προσοχή 
σε πιθανές απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως 
τη μη βιώσιμη υποκατάσταση, την 
φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες και να υποβάλει προτάσεις για 
κοινοτικά μέσα προς εξυπηρέτηση αυτού 
του σκοπού, σύμφωνα με την
προτεραιότητα για την αποδοτική χρήση 
των πόρων· σημειώνει ότι η φορολόγηση 
των πρωτογενών πρώτων υλών όπως τα 
μέταλλα, θα συμβάλει στην ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
ανακύκλωσης έναντι της αρχικής 
εξόρυξης, και θα συμβάλει στη μεταφορά 
της φορολογικής επιβάρυνσης από την 
εργασία στους πόρους· 

Or. en

Τροπολογία 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου 
επί των ορυκτών πόρων, των μη 
ενεργειακού χαρακτήρα πρώτων υλών, της 
χρήσης των υδάτων και της γης, με 
ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές 
απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως τη μη 
βιώσιμη υποκατάσταση, την 
φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι ένας φόρος επί των 
πόρων θα τους καταστήσει πιο 
πολύτιμους, με αποτέλεσμα την καλύτερη 
χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση πρώτων υλών και τη 
μείωση της εξαγωγής πόρων.

11. ζητεί την εκπόνηση μίας προσεκτικής 
αξιολόγησης όλων των νομοθετικών και 
φορολογικών εργαλείων που ισχύουν ήδη 
για την προώθηση και τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας της χρήσης των ορυκτών 
πόρων, των μη ενεργειακού χαρακτήρα 
πρώτων υλών, της χρήσης των υδάτων και 
της γης.

Or. it

Τροπολογία 94
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου επί 
των ορυκτών πόρων, των μη ενεργειακού 
χαρακτήρα πρώτων υλών, της χρήσης των 
υδάτων και της γης, με ιδιαίτερη προσοχή 
σε πιθανές απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως 
τη μη βιώσιμη υποκατάσταση, την 
φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι ένας φόρος επί των 
πόρων θα τους καταστήσει πιο 
πολύτιμους, με αποτέλεσμα την καλύτερη 
χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση πρώτων υλών και τη 
μείωση της εξαγωγής πόρων.

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου επί 
των ορυκτών πόρων, των μη ενεργειακού 
χαρακτήρα πρώτων υλών, της χρήσης των 
υδάτων και της γης, με ιδιαίτερη προσοχή 
σε πιθανές απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως 
τη μη βιώσιμη υποκατάσταση, την 
φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες·
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Or. fi

Τροπολογία 95
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου επί 
των ορυκτών πόρων, των μη ενεργειακού 
χαρακτήρα πρώτων υλών, της χρήσης των 
υδάτων και της γης, με ιδιαίτερη προσοχή 
σε πιθανές απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως 
τη μη βιώσιμη υποκατάσταση, την 
φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι ένας φόρος επί των 
πόρων θα τους καταστήσει πιο πολύτιμους, 
με αποτέλεσμα την καλύτερη χρήση, την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 
πρώτων υλών και τη μείωση της εξαγωγής 
πόρων.

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου επί 
των ορυκτών πόρων, των
αχρησιμοποίητων εξορυγμένων πρώτων 
υλών, των μη ενεργειακού χαρακτήρα 
πρώτων υλών, της χρήσης των υδάτων και 
της γης, με ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές 
απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως τη μη 
βιώσιμη υποκατάσταση, την φοροδιαφυγή 
ή τη μεταφορά των οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες· 
σημειώνει ότι ένας φόρος επί των πόρων 
θα τους καταστήσει πιο πολύτιμους, με 
αποτέλεσμα την καλύτερη χρήση, την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 
πρώτων υλών και τη μείωση της εξαγωγής 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
συνεχίσει τις προετοιμασίες για μία 
εταιρική σχέση καινοτομίας επί των 
πρώτων υλών σύμφωνα με την 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
Καινοτομίας», και τονίζει τη σημασία της 
στενής συνεργασίας επί του θέματος, ήδη 
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από ένα αρχικό στάδιο, μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων·

Or. en

Τροπολογία 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. πιστεύει ότι η πρέπει να προωθηθεί
η παράταση της ζωής των προϊόντων 
και, ως εκ τούτου, των πρώτων υλών και 
των βιοτικών υλικών, δεδομένου ότι η 
εξόρυξή τους, η χρήση τους και η 
εναπόθεσή τους έχουν σημαντικές 
συνέπειες στη χρησιμοποίηση της γης, 
στα ύδατα, στην ενέργεια και στις 
μεταφορές· επισημαίνει ότι η στρατηγική 
για τις πρώτες ύλες πρέπει να 
ενσωματωθεί στην ευρύτερη στρατηγική 
ΕΕ 2020 ως ουσιαστικό τμήμα των 
συνολικών στόχων, καλεί δε για μια πιο 
στοχοθετημένη καινοτόμο δράση στον 
τομέα της αποδοτικής χρήσης των πόρων 
και σημειώνει ότι το υψηλότερο ποσοστό 
απόδοσης στη χρήση των πρώτων υλών
θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη 
βιομηχανία και τον τομέα των 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 98
Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συλλέξει δεδομένα σχετικά με τις 
δυνατότητες ανάκτησης πρώτων υλών 
στην ΕΕ από χώρους υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων, και να αναπτύξει πρότυπα 
για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι χώροι 
υγειονομικής ταφής μπορούν να 
ανασκαφούν, συμπεριλαμβάνοντας την 
ενδεχόμενη ανάκτηση και άλλων πόρων, 
την ενεργειακή απόδοση σε σχέση με την 
εξόρυξη πρωτογενών πρώτων υλών, τις 
πιθανές παρενέργειες για το περιβάλλον 
και την ανθρώπινη υγεία (όπως είναι η 
απελευθέρωση αερίων θερμοκηπίου και 
τοξικών υλών), καθώς και τη δυνατότητα 
παραγωγής ενέργειας και αποκατάστασης 
του τοπίου·

Or. en


