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Pozměňovací návrh 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise s názvem 
„Větší využití potenciálu 
environmentálních opatření EU: 
budování důvěry prostřednictvím lepších 
znalostí a schopnosti reagovat“ 
(COM(2012)95);

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady k plánu 
Komise pro Evropu účinněji využívající 
zdroje, které byly přijaty dne 19. prosince 
2011 (18786/11), a závěry Rady ze dne 
20. prosince 2010 nazvané „Udržitelné 
nakládání s materiály a udržitelná výroba 
a spotřeba: klíčový vklad pro Evropu 
účinně využívající zdroje“,

– s ohledem na závěry Rady ve složení 
po životní prostředí k plánu Komise 
pro Evropu účinněji využívající zdroje, 
které byly přijaty dne 19. prosince 2011 
(18786/11), a závěry Rady ve složení 
pro konkurenceschopnost ze dne 
29. listopadu 2011 s ohledem 
na konkurenceschopné evropské 
hospodářství a závěry Rady ve složení 
pro životní prostředí  ze dne 20. prosince 
2010 nazvané „Udržitelné nakládání 
s materiály a udržitelná výroba a spotřeba: 
klíčový vklad pro Evropu účinně 
využívající zdroje“,

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise nazvané 
„Zajištění surovin pro budoucí prosperitu 
Evropy – Návrh Evropského inovačního 
partnerství v oblasti surovin“ 
(COM(2012)0082 final),

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin o přehodnocení šestého akčního 
programu pro životní prostředí a 
o stanovení priorit pro sedmý akční 
program pro životní prostředí – Lepší 
životní prostředí pro lepší život;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Riikka Manner

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
19. ledna 2012 na téma jak zastavit 
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plýtvání potravinami: strategie pro 
účinnější potravinový řetězec v EU1,
__________________
1P7_TA-PROV(2012)0014.

Or. fi

Pozměňovací návrh 6
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že současná 
hospodářská a finanční krize ukazuje, 
že Evropa naléhavě potřebuje nové zdroje 
udržitelného hospodářského růstu;

A. vzhledem k tomu, že současná 
hospodářská, finanční a environmentální
krize ukazuje, že Evropa naléhavě 
potřebuje nové zdroje udržitelného 
hospodářského růstu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že následky 
nedostatku přírodních zdrojů, např. 
z důvodu zvyšujících se cen, jsou obtížně 
zvladatelné zejména pro osoby s nižším 
příjmem a ve znevýhodněných oblastech; 
vzhledem k tomu, že více než kdy dříve 
existuje potřeba synergie mezi sociálními 
a environmentálními politikami;

Or. es
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Pozměňovací návrh 8
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nadměrné vyžívání
přírodních zdrojů má za následek
zhoršování životního prostředí a ničení 
přírodního kapitálu Země;

B. vzhledem k tomu, že nadměrné 
využívání přírodních zdrojů a s tím spojené 
využívání půdy vede ke zhoršování 
životního prostředí a ničení přírodního 
kapitálu Země včetně ztráty biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nadměrné vyžívání
přírodních zdrojů má za následek 
zhoršování životního prostředí a ničení 
přírodního kapitálu Země;

B. vzhledem k tomu, že nadměrné 
využívání přírodních zdrojů má za následek 
zhoršování životního prostředí a ničení 
přírodního kapitálu Země a má vliv také 
na lidské zdraví a blahobyt;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nadměrné vyžívání
přírodních zdrojů má za následek 
zhoršování životního prostředí a ničení 

B. vzhledem k tomu, že nadměrné 
využívání přírodních zdrojů má za následek 
zhoršování životního prostředí, rychlejší 
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přírodního kapitálu Země; změnu klimatu a ničení přírodního kapitálu 
Země;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nadměrné vyžívání
přírodních zdrojů má za následek 
zhoršování životního prostředí a ničení 
přírodního kapitálu Země;

B. vzhledem k tomu, že zvyšující se 
poptávka po přírodních zdrojích a jejich 
nadměrné využívání má za následek 
zhoršování životního prostředí a ničení 
omezeného přírodního kapitálu Země;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že intenzivní 
využívání zdrojů a výrazné zvýšení 
celosvětové spotřeby zvedají ceny surovin, 
přičemž skutečné ceny komodit se od 
přelomu století zvýšily o 147 %; vzhledem 
k tomu, že EU pravděpodobně bude čelit 
závažným výzvám, pokud jde o zajištění 
přístupu ke klíčovým zdrojům a jejich 
nepřerušených dodávek;

C. vzhledem k tomu, že intenzivní 
využívání zdrojů v rychle se rozvíjejících 
ekonomikách, jakož i finanční spekulace 
na trzích se surovinami a výrazné zvýšení 
celosvětové spotřeby zvedají ceny těchto 
surovin, přičemž skutečné ceny komodit 
se od přelomu století zvýšily o 147 %; 
vzhledem k tomu, že EU pravděpodobně 
bude čelit závažným výzvám, pokud jde 
o zajištění přístupu ke klíčovým zdrojům 
a jejich nepřerušených dodávek;

Or. it
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Pozměňovací návrh 13
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že intenzivní 
využívání zdrojů a výrazné zvýšení 
celosvětové spotřeby zvedají ceny surovin, 
přičemž skutečné ceny komodit se od 
přelomu století zvýšily o 147 %; vzhledem 
k tomu, že EU pravděpodobně bude čelit 
závažným výzvám, pokud jde o zajištění 
přístupu ke klíčovým zdrojům a jejich 
nepřerušených dodávek;

C. vzhledem k tomu, že intenzivní 
využívání zdrojů a výrazné zvýšení 
celosvětové spotřeby zvedají ceny surovin, 
přičemž skutečné ceny komodit se od 
přelomu století zvýšily o 147 %; vzhledem 
k tomu, že EU pravděpodobně bude čelit 
závažným výzvám, pokud jde o zajištění 
přístupu ke klíčovým zdrojům a jejich 
nepřerušených dodávek; vzhledem k tomu, 
že je na průmyslové i politické úrovni 
uznáváno, že pro zvládání těchto výzev má 
zásadní význam účinné využívání surovin; 

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že intenzivní
využívání zdrojů a výrazné zvýšení 
celosvětové spotřeby zvedají ceny surovin, 
přičemž skutečné ceny komodit se 
od přelomu století zvýšily o 147 %; 
vzhledem k tomu, že EU pravděpodobně 
bude čelit závažným výzvám, pokud jde 
o zajištění přístupu ke klíčovým zdrojům 
a jejich nepřerušených dodávek;

C. vzhledem k tomu, že nedostatek zdrojů, 
který je výsledkem jejich intenzivního
využívání, cenové spekulace na trhu 
s komoditami a výrazné zvýšení 
celosvětové spotřeby zvedají ceny surovin, 
přičemž skutečné ceny komodit 
se od přelomu století zvýšily o 147 %; 
vzhledem k tomu, že EU pravděpodobně 
bude čelit závažným výzvám, pokud jde 
o zajištění přístupu ke klíčovým zdrojům 
a jejich nepřerušených dodávek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že intenzivní 
využívání zdrojů a výrazné zvýšení 
celosvětové spotřeby zvedají ceny surovin, 
přičemž skutečné ceny komodit se 
od přelomu století zvýšily o 147 %; 
vzhledem k tomu, že EU pravděpodobně 
bude čelit závažným výzvám, pokud jde 
o zajištění přístupu ke klíčovým zdrojům 
a jejich nepřerušených dodávek;

C. vzhledem k tomu, že intenzivní 
využívání zdrojů, výrazné zvýšení 
celosvětové spotřeby energie a spekulace
zvedají ceny surovin, přičemž skutečné 
ceny komodit se od přelomu století zvýšily 
o 147 %; vzhledem k tomu, že EU 
pravděpodobně bude čelit závažným 
výzvám, pokud jde o zajištění přístupu 
ke klíčovým zdrojům a jejich 
nepřerušených dodávek;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Nick Griffin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že intenzivní 
využívání zdrojů a výrazné zvýšení 
celosvětové spotřeby zvedají ceny surovin, 
přičemž skutečné ceny komodit se 
od přelomu století zvýšily o 147 %; 
vzhledem k tomu, že EU pravděpodobně 
bude čelit závažným výzvám, pokud jde 
o zajištění přístupu ke klíčovým zdrojům 
a jejich nepřerušených dodávek;

C. vzhledem k tomu, že intenzivní 
využívání zdrojů, fyzická a zeměpisná 
omezení dodávek a výrazné zvýšení 
celosvětové spotřeby zvedají ceny surovin, 
přičemž skutečné ceny komodit se od 
přelomu století zvýšily o 147 %; vzhledem 
k tomu, že EU pravděpodobně bude čelit 
závažným výzvám, pokud jde o zajištění 
přístupu ke klíčovým zdrojům a jejich 
nepřerušených dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Matthias Groote
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že přechod 
hospodářství na cestu účinného využívání 
zdrojů, které bude respektovat omezenou 
kapacitu planety, přinese zvýšení 
konkurenceschopnosti a vytvoří nové 
zdroje růstu a zaměstnanosti, a to díky 
úsporám nákladů v důsledku lepší 
účinnosti, uvedení inovací na trh a lepšího 
hospodaření se zdroji během jejich celého 
životního cyklu;

D. vzhledem k tomu, že přechod 
hospodářství na cestu účinného využívání 
zdrojů, které bude respektovat omezenou 
kapacitu planety a umožní růst celosvětové 
populace a zvyšování počtu osob žijících 
v budoucích průmyslových zemích, 
přinese zvýšení konkurenceschopnosti 
a vytvoří nové zdroje růstu a 
zaměstnanosti, a to díky úsporám nákladů 
v důsledku lepší účinnosti, uvedení inovací 
na trh a lepšího hospodaření se zdroji 
během jejich celého životního cyklu;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že přechod 
hospodářství na cestu účinného využívání 
zdrojů, které bude respektovat omezenou 
kapacitu planety, přinese zvýšení 
konkurenceschopnosti a vytvoří nové 
zdroje růstu a zaměstnanosti, a to díky 
úsporám nákladů v důsledku lepší 
účinnosti, uvedení inovací na trh a lepšího 
hospodaření se zdroji během jejich celého 
životního cyklu;

D. vzhledem k tomu, že přechod 
hospodářství na cestu účinného využívání 
zdrojů, které bude respektovat omezenou 
kapacitu planety, může přinést zvýšení 
konkurenceschopnosti a vytvořit nové 
zdroje růstu a zaměstnanosti, a to díky 
úsporám nákladů v důsledku lepší 
účinnosti, uvedení inovací na trh a lepšího 
hospodaření se zdroji během jejich celého 
životního cyklu;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber



AM\895357CS.doc 11/70 PE485.854v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že recyklování je 
něco více než pouhé shromažďování 
recyklovatelného odpadu, a že je proto 
nezbytné, aby budoucí opatření 
zahrnovala všechny kroky v rámci 
hodnotového řetězce;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
se EU rychle vzpamatovala z krize či 
ekonomické stagnace, která se v současné 
době objevuje v různých členských 
státech, a vzhledem k tomu, že jednodušší 
a zeštíhlené právní předpisy hrají 
významnou úlohu při hospodářské 
obnově;

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že budoucí 
komplexní politika týkající se zdrojů by 
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neměla rozlišovat pouze mezi 
„obnovitelnými“ a „neobnovitelnými“ 
zdroji, ale měla by být rozšířena o „trvale 
využívané“ materiály;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že průzkum 
Eurobarometr z března 2011 ukazuje, 
že účinné využívání zdrojů a udržitelná 
výroba a spotřeba pro občany EU 
představují klíčové otázky;

E. vzhledem k tomu, že průzkum 
Eurobarometr z března 2011 ukazuje, 
že účinné využívání zdrojů a udržitelná 
výroba a spotřeba představují pro občany 
EU klíčové otázky; vzhledem k tomu, 
že nebude již možné v žádném případě 
pokračovat směrem k dosažení 
udržitelnosti, pokud nebudou občané 
přímo zapojeni do této problematiky 
na základě změny přístupu a návyků 
společnosti, pokud jde o využívání zdrojů;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že růst poptávky 
po zemědělských produktech, která je 
důsledkem narůstání světové populace, 
bude mít v dalších desetiletích zásadní 
dopad na využívání půdy a přírodní 
ekosystémy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že zabezpečení 
přístupu ke zdrojům a jejich nepřerušený 
přísun je v důsledku intenzivnějšího 
využívání zdrojů, vody a půdy stále větším 
problémem;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. hospodářský růst je předpokladem 
k investicím, při nichž by se účinněji 
využívaly zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že realizace 
a zpeněžování hodnoty přírody a služeb 
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ekosystému, které poskytuje, má 
pro přechod k ekonomice účinněji 
využívající zdroje zásadní význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. otevřený a volný obchod je jedním 
s klíčových nástrojů pro zajištění 
účinného využívání zdrojů;

Or. sv

Pozměňovací návrh 28
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. konkurenceschopnost průmyslu 
umožňuje nové investice do účinnějších 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti a do jednoho roku by měly 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů založené 
na jasných kritériích;

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti a co nejrychleji by měly 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů založené 
na orientačních kritériích;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti a do jednoho roku by měly 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů založené 
na jasných kritériích;

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti a do jednoho roku by měly 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů, které by 
obsahovaly jasná opatření zaměřená 
na snížení využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti a do jednoho roku by měly 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů založené 
na jasných kritériích;

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, místních orgánů, daného 
odvětví a občanské společnosti a 
do jednoho roku by měly vypracovat 
evropské akční plány v oblasti účinného 
využívání zdrojů založené na jasných 
ekonomických a odborných kritériích 
s cílem umožnit podrobnou analýzu 
nákladů a přínosů; 

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti a do jednoho roku by měly 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů založené 
na jasných kritériích;

1. vyzývá Komisi, aby vytvořila společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti s cílem do jednoho roku 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů, které by 
obsahovaly jasná opatření zaměřená 
na snížení využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti a do jednoho roku by měly 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů založené 
na jasných kritériích;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zapojily veškeré klíčové zainteresované 
strany do provádění plánu pro Evropu 
účinnější využívající zdroje a přechodu 
k ekonomice účinněji využívající zdroje 
a zároveň dosáhly přiměřené rovnováhy 
mezi ekologickou, hospodářskou 
a sociální trvalou udržitelností;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Karin 
Kadenbach, Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti a do jednoho roku by měly 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů založené 
na jasných kritériích;

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
bydlení, mobilitu a potraviny: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti a do jednoho roku by měly 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů, které by 
obsahovaly jasná opatření zaměřená 
na snížení využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti a do jednoho roku by měly
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů založené na 
jasných kritériích;

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti s cílem do jednoho roku 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů založené na 
vhodných kritériích;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti a do jednoho roku by měly 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů založené 
na jasných kritériích;

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné 
pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti –
potraviny, bydlení a mobilitu: tyto skupiny 
by měly být složeny z odborníků z Komise, 
členských států, daného odvětví a občanské 
společnosti a do jednoho roku by měly 
vypracovat evropské akční plány v oblasti 
účinného využívání zdrojů založené 
na jasných kritériích a mechanizmech 
finanční pomoci EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 37
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby naléhavě 
zavedly stávající právní předpisy o odpadu 
s cílem vytvořit/zajistit nezbytné podmínky 
pro fungování trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. žádá Komisi, aby zavedla systém 
kontroly dodavatelského řetězce, který by 
byl předmětem příslušných hodnocení 
dopadu a který by byl pro výrobce 
v průběhu celého řetězce návodem 
k tomu, jak využívat transparentní systém 
k zaznamenávání míry spotřeby zdrojů, 
což by umožnilo jejich inteligentnější 
využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Karin Kadenbach, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Komisi, aby podpořila vznik 
většího množství partnerství mezi subjekty 
prostřednictvím hodnotových řetězců 
založených na správném chápání 
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charakteristik těchto řetězců, problémů 
a překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; 
vyzývá rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby
odstranily veškeré překážky fungování 
trhu s druhotnými surovinami a 
podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech a vedlejších produktech
a jejich dostupnost např. vypracováním 
přísných kritérií, jež určují, kdy odpad 
přestává být odpadem, a dalších 
prioritních toků odpadu či poskytováním 
hospodářských pobídek, jako jsou snížené 
sazby DPH u odpadu v odvětvích, v nichž 
trh nefunguje, či opatřeními na podporu 
nových technologií sběru a třídění 
odpadu; vyzývá rovněž k vytvoření 
„schengenského prostoru“ pro odpad, aby 
byl možný volnější pohyb odpadu mezi 
jednotlivými členskými státy v rámci 
jednotného trhu za účelem jeho recyklace;
považuje však za nezbytné vyžadovat 
přísněji dodržování zásad vycházejících 
ze stávajících právních předpisů, např. 
z nařízení o přepravě odpadů (nařízení 
(ES) č. 1013/2006), než dosud 
a dodržování vysokých norem 
na srovnatelné úrovni v celé EU;   

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Theodoros Skylakakis
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 
rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 
rovněž k vytvoření „vnitřního trhu“ 
pro odpad, aby byl možný volnější pohyb 
odpadu mezi jednotlivými členskými státy 
za účelem jeho recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami a 
podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 
rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami a 
podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013 
společně s dalšími nástroji trhu a aby 
usnadnily pohyb odpadu určeného 
k recyklaci na základě zeleného seznamu 
stanoveného v nařízení (ES) č. 1418/2007 
týkajícím se vývozu některých odpadů 
určených k využití; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 43
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 
rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013;

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 
rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a trh pro jejich opětovné použití
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech a materiálech určených 
k opětovnému použití vypracováním 
kritérií, jež určují, kdy odpad přestává být 
odpadem, a pomocí hospodářských 
pobídek, jako jsou snížené sazby DPH 
u druhotných surovin, a učinily tak do roku 
2013; vyzývá proto rovněž k vytvoření 
„schengenského prostoru“ pro odpad, aby 
byl možný jeho volnější pohyb mezi 
jednotlivými členskými státy za účelem 
recyklace a opětovného použití (kromě 
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spalování a skládkování);

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem,
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; 
vyzývá rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech urychleným vypracováním 
kritérií, jež určují, kdy odpad přestává být 
odpadem a kritérií pro vedlejší produkty
a dále rozvojem hospodářských pobídek 
do roku 2013; vyzývá proto rovněž 
k vytvoření „schengenského prostoru“ 
pro odpad, aby byl možný volnější pohyb 
odpadu mezi jednotlivými členskými státy 
za účelem jeho recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 

2. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby stimulovaly opětovné používání 
produktů a používání druhotných surovin
a podporovaly poptávku po opětovném 
používání a recyklování surovin
vypracováním kritérií, jež určují, kdy 
odpad přestává být odpadem, a pomocí 
hospodářských pobídek, jako jsou snížené 
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rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

sazby DPH u druhotných surovin, a učinily 
tak do roku 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; 
vyzývá rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odstranily překážky fungování trhu
s druhotnými surovinami a podporovaly 
poptávku po recyklovaných materiálech 
vypracováním dalších kritérií, jež určují, 
kdy odpad přestává být odpadem, a pomocí 
hospodářských pobídek; vyzývá rovněž 
k vytvoření „schengenského prostoru“ 
pro odpad, aby byl možný volnější pohyb 
odpadu mezi jednotlivými členskými státy 
za účelem jeho recyklace;

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly dodávku a poptávku 
po recyklovaných materiálech a vedlejších 
produktech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
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jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; 
vyzývá rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

a pomocí hospodářských pobídek; vyzývá 
rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 
rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 
rovněž k řádnému fungování vnitřního 
trhu pro odpad, aby byl možný volnější 
pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
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určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 
rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 
rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace 
a k rozvinutí užší regionální spolupráce 
v oblasti metod a postupů při nakládání 
s odpady;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 
rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 
proto ke zvýšené spolupráci mezi subjekty 
posuzujícími shodu v členských státech, 
jak je stanoveno v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 
ze dne 9. července 2008, kterým se 
stanovují požadavky na akreditaci a dozor 
nad trhem týkající se uvádění výrobků 
na trh s cílem stanovit jednotné minimální 
požadavky na akreditaci a zvýšit kontrolu 
uplatňování právních předpisů 
prostřednictvím spolupráce v rámci 
Evropské sítě pro zavádění a provádění 
environmentálních právních předpisů (síť 
IMPEL);

Or. ro
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Pozměňovací návrh 52
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá 
rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými
členskými státy za účelem jeho recyklace;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií podle 
rámcové směrnice o odpadech 
(2008/98/ES), jež určují, kdy odpad 
přestává být odpadem, a pomocí 
hospodářských pobídek, jako jsou snížené 
sazby DPH u druhotných surovin, a učinily 
tak do roku 2013; vyzývá proto rovněž
k zajištění řádného fungování vnitřního 
trhu pro recyklaci a lepšího fungování 
pravidel pro přepravu odpadu uvedeného 
na zeleném seznamu; prvním krokem 
v tomto směru by mělo být, že Komise 
zajistí volný pohyb odpadu 
shromážděného k recyklaci, jenž byl 
oddělen od zbytkového odpadu, mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stimulovaly trh s druhotnými surovinami 
a podporovaly poptávku po recyklovaných 
materiálech vypracováním kritérií, jež 
určují, kdy odpad přestává být odpadem, 
a pomocí hospodářských pobídek, jako 
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jsou snížené sazby DPH u druhotných 
surovin, a učinily tak do roku 2013; 
vyzývá rovněž k vytvoření „schengenského 
prostoru“ pro odpad, aby byl možný 
volnější pohyb odpadu mezi jednotlivými 
členskými státy za účelem jeho recyklace;

jsou snížené sazby DPH u odpadu, 
a učinily tak do roku 2013; vyzývá rovněž 
k vytvoření „schengenského prostoru“ 
pro odpad, aby byl možný volnější pohyb 
odpadu mezi jednotlivými členskými státy 
za účelem jeho recyklace;

Or. sv

Pozměňovací návrh 54
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marisa Matias, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. naléhavě žádá Evropskou komisi, aby 
přezkoumala rozvoj hierarchického 
modelu s cílem zajistit co nejvyšší možný 
přínos využívání zdrojů, aniž by tím 
docházelo k poškozování životního 
prostředí, a to v souladu se zprávou 
na téma „Účinná evropská strategie v 
oblasti surovin“ (2011/2056(INI)); vyzývá 
Komisi, aby zmapovala hospodářskou 
soutěž pro tytéž materiály a řešila 
problematiku nadměrné spotřeby surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby jasně stanovila, 
že shromažďování a zacházení s odděleně 
shromažďovaným odpadem z domácností 
by se nemělo svěřovat pouze veřejným 
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subjektům;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby jasně stanovila, 
že na shromažďování a zacházení 
s odděleně shromažďovaným odpadem 
pocházejícím z domácností by se nemělo 
nahlížet jako na služby obecného zájmu, 
jež jsou svěřovány pouze veřejným 
subjektům;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Judith A. Merkies, Satu Hassi, Bas Eickhout, Nessa Childers, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přezkoumala dopad daně ze zdrojů 
a primárních surovin, a zejména jakékoli 
vedlejších účinky, jako je neudržitelné 
nahrazování surovin, daňové úniky 
a přesun hospodářské činnosti do třetích 
zemí, a aby v tomto smyslu předložila 
ve shodě s prioritou účinného využívání 
zdrojů návrhy nástrojů EU; zdaňování 
zdrojů musí sloužit cíli, jímž je podpora 
opětovného použití a recyklování 
materiálů místo získávání primárních 
surovin, a pomohlo by přesunout daňové 
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zatížení z pracovní síly na zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Judith A. Merkies, Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen, 
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. znovu opakuje, že je třeba zajistit 
přísnější dohled nad uplatňováním 
právních předpisů v oblasti odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala výzkum a technologické
inovace s cílem urychlit přechod k zelené 
ekonomice; zdůrazňuje, že „Unie inovací“ 
je jednou z hnacích sil Evropy účinněji 
využívající zdroje;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala výzkum a technické inovace 
s cílem urychlit přechod k zelené 
ekonomice;  zdůrazňuje, že „Unie inovací“ 
je jednou z hnacích sil Evropy účinněji 
využívající zdroje; žádá v této Komisi, aby 
zřídila internetovou databázi, která by 
obsahovala „osvědčené postupy“ v oblasti 
„účinného využívání zdrojů“ a která by 
byla bez obtíží přístupná všem občanům 
a podnikům a která by pomohla šířit 
možná řešení a nové myšlenky a převádět 
je do reality;

Or. de
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Pozměňovací návrh 60
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala výzkum a technologické
inovace s cílem urychlit přechod k zelené 
ekonomice; zdůrazňuje, že „Unie inovací“ 
je jednou z hnacích sil Evropy účinněji 
využívající zdroje;

3. vyjadřuje znepokojení nad snižováním 
rozpočtu na výdaje v oblasti politik 
výzkumu, vývoje a inovací, které mnohé 
členské státy provádějí údajně z důvodů 
krize, a naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby podporovaly výzkum a technické
inovace s cílem urychlit přechod k zelené 
ekonomice; zdůrazňuje, že „Unie inovací“ 
je jednou z hnacích sil Evropy účinněji 
využívající zdroje;

Or. es

Pozměňovací návrh 61
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala výzkum a technologické 
inovace s cílem urychlit přechod k zelené 
ekonomice; zdůrazňuje, že „Unie inovací“ 
je jednou z hnacích sil Evropy účinněji 
využívající zdroje;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala veškeré možné činnosti 
na úrovni EU a na mezinárodní úrovni, 
a to především v oblasti výzkumu 
a technických inovací s cílem umožnit 
Unii znovu získat svou 
konkurenceschopnost na světových trzích;
zdůrazňuje, že „Unie inovací“ je jednou 
z hnacích sil Evropy účinněji využívající 
zdroje;

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Bas Eickhout, Satu Hassi, Reinhard Bütikofer
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala výzkum a technologické
inovace s cílem urychlit přechod k zelené 
ekonomice; zdůrazňuje, že „Unie inovací“ 
je jednou z hnacích sil Evropy účinněji 
využívající zdroje;

3. naléhavě žádá Komisi, aby podporovala 
a propagovala inovace a udržitelné 
obchodní modely, jakým je leasing, včetně 
rozvoje odvětvových průmyslových 
strategiích potřebných při přechodu 
na ekonomiku účinněji využívající zdroje; 
zdůrazňuje, že „Unie inovací“ a „Evropské 
inovační partnerství v oblasti surovin“ 
jsou hnací silou Evropy účinněji 
využívající zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala výzkum a technologické
inovace s cílem urychlit přechod k zelené
ekonomice; zdůrazňuje, že „Unie inovací“ 
je jednou z hnacích sil Evropy účinněji 
využívající zdroje;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala zejména základní výzkum 
a technické inovace s cílem urychlit 
přechod k ekonomice účinněji využívající 
zdroje;  zdůrazňuje, že „Unie inovací“ je 
jednou z hnacích sil Evropy účinněji 
využívající zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala výzkum a technologické 
inovace s cílem urychlit přechod k zelené 
ekonomice; zdůrazňuje, že „Unie inovací“ 
je jednou z hnacích sil Evropy účinněji 
využívající zdroje;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
motivovala k převratnému myšlení s cílem 
vyvolat průlom v oblasti technických 
inovací s cílem urychlit přechod 
k udržitelnému hospodářství; zdůrazňuje, 
že „Unie inovací“ a zvláště „Rámcový 
program Horizont 2020“ a „Evropské 
inovační partnerství v oblasti surovin“
jsou hnací silou Evropy užívající účinněji 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala výzkum a technologické
inovace s cílem urychlit přechod k zelené 
ekonomice; zdůrazňuje, že „Unie inovací“ 
je jednou z hnacích sil Evropy účinněji 
využívající zdroje;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala výzkum a technické inovace 
s cílem urychlit přechod k zelené 
ekonomice; zdůrazňuje, že „Unie inovací“, 
a zejména Evropské inovační partnerství 
v oblasti surovin, je jednou z hnacích sil 
Evropy účinněji využívající zdroje;

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby jednaly co nejrychleji a na základě 
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a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

svého transparentního rozhodovacího 
procesu stanovily a používaly 
jednoznačné, spolehlivé a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů, 
ale také globalizovanou ekonomiku 
a případné konjunkturální výkyvy;

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů,
a přezkoumaly možnost revize nařízení 
o statistice odpadů s cílem poskytnout 
solidní a spolehlivý základ, od něhož 
se může odvíjet podpora recyklace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby se do konce roku 2012 dohodly 
na používání jednoznačných 
a měřitelných ukazatelů hospodářské 
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zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

činnosti, např. půdní stopy, vodní stopy, 
materiálové stopy a uhlíkové stopy, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů,
a vyzývá Komisi, aby do roku 2013 
předložila konkrétní legislativní iniciativy 
podporované fondy a finančními 
mechanismy, které jsou nezbytné 
k dosažení závazných cílů ke snížení 
využívání zdrojů, jež by byly stanoveny 
pro konkrétně pro každou zemi zvlášť;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 po dohodě 
s klíčovými zainteresovanými stranami 
stanovily a používaly jednoznačné 
a měřitelné ukazatele hospodářské činnosti, 
které zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2013 zahájila konkrétní 
legislativní iniciativy, které jsou nutné 
ke splnění závazných cílů týkajících se 
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zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

omezování využívání zdrojů a které by 
byly podpořeny finančními prostředky 
a finančními mechanizmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby co nejdříve stanovily a používaly 
jednoznačné a měřitelné ukazatele 
hospodářské činnosti, které zohlední 
změnu klimatu, biologickou rozmanitost 
a účinné využívání zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2013 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 73
Corinne Lepage
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů, 
a aby harmonizovaly způsoby výpočtu 
sestavování statistiky odpadů s cílem 
propagovat jejich recyklaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů,
a aby pouvažovaly o přepracování 
nařízení o statistice odpadů, aby bylo 
možné vytvořit pevný základ podpory 
jejich recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Nick Griffin

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby do konce roku 2012 stanovily 
a používaly jednoznačné a měřitelné 
ukazatele hospodářské činnosti, které 
zohlední změnu klimatu, zmenšující se 
zásoby ropy, biologickou rozmanitost 
a účinné využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na návrh Výboru regionů, 
který se týká možnosti schválení “koše” 
čtyř ukazatelů využívání zdrojů, totiž 
půdní stopy, využívání nerostných surovin 
(biologické rozmanitosti a biologických 
a nerostných zdrojů), vodní stopy 
a dopadu emisí skleníkových plynů;

Or. es

Pozměňovací návrh 77
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu
na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, a stanovila dodatečné 
požadavky na ekodesign týkající se 

5. vyzývá Komisi, aby po provedení 
rozsáhlých hodnocení dopadu směrnice 
o ekodesignu rozšířila oblast její 
působnosti na výrobky, které nejsou 
spojeny se spotřebou energie, a stanovila 
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vlastností výrobků, včetně obsahu 
recyklovaného materiálu, trvanlivosti 
a opětovné použitelnosti, aby se zlepšil 
jejich dopad na životní prostředí a bylo 
možné podpořit trhy recyklace;

dodatečné požadavky na ekodesign týkající 
se vlastností výrobků, včetně obsahu 
recyklovaného materiálu, trvanlivosti, 
možnosti recyklace a opětovné 
použitelnosti, aby se zlepšil jejich dopad 
na životní prostředí a bylo možné podpořit 
trhy recyklace; poukazuje na to, 
že se hodnocení dopadu této směrnice 
musí soustředit zejména na účinek 
hospodářské soutěže a že je kromě toho 
nutné vyloučit možnost jejího překrývání 
se s jinými nařízeními; 

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, a stanovila 
dodatečné požadavky na ekodesign 
týkající se vlastností výrobků, včetně 
obsahu recyklovaného materiálu, 
trvanlivosti a opětovné použitelnosti, aby 
se zlepšil jejich dopad na životní prostředí 
a bylo možné podpořit trhy recyklace;

5. vyzývá Komisi, aby pokud chce rozšířit
oblast působnosti směrnice o ekodesignu, 
nejprve pečlivě posoudila její dopad 
na výrobní náklady a náklady koncových 
uživatelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 79
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, a stanovila dodatečné 
požadavky na ekodesign týkající se 
vlastností výrobků, včetně obsahu 
recyklovaného materiálu, trvanlivosti 
a opětovné použitelnosti, aby se zlepšil 
jejich dopad na životní prostředí a bylo 
možné podpořit trhy recyklace;

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, a stanovila dodatečné 
požadavky na ekodesign týkající se 
vlastností výrobků, včetně možnosti 
recyklace a obsahu recyklovaného 
materiálu, trvanlivosti, možnosti opravy
a opětovné použitelnosti, aby se zlepšil 
jejich dopad na životní prostředí a bylo 
možné podpořit trhy recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, a stanovila 
dodatečné požadavky na ekodesign týkající 
se vlastností výrobků, včetně obsahu 
recyklovaného materiálu, trvanlivosti 
a opětovné použitelnosti, aby se zlepšil 
jejich dopad na životní prostředí a bylo 
možné podpořit trhy recyklace;

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
a stanovila dodatečné požadavky 
na ekodesign týkající se vlastností 
výrobků, včetně obsahu recyklovaného 
materiálu, trvanlivosti a opětovné 
použitelnosti, aby se zlepšil jejich dopad 
na životní prostředí a bylo možné podpořit 
trhy recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, a stanovila dodatečné 
požadavky na ekodesign týkající se 
vlastností výrobků, včetně obsahu 
recyklovaného materiálu, trvanlivosti 
a opětovné použitelnosti, aby se zlepšil 
jejich dopad na životní prostředí a bylo 
možné podpořit trhy recyklace;

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, a stanovila dodatečné 
požadavky na ekodesign týkající se 
vlastností výrobků, včetně možnosti 
recyklace a obsahu recyklovaného 
materiálu, trvanlivosti a opětovné 
použitelnosti, aby se zlepšil jejich dopad 
na životní prostředí a bylo možné podpořit 
trhy recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny se 
spotřebou energie, a stanovila dodatečné 
požadavky na ekodesign týkající se 
vlastností výrobků, včetně obsahu 
recyklovaného materiálu, trvanlivosti 
a opětovné použitelnosti, aby se zlepšil 
jejich dopad na životní prostředí a bylo 
možné podpořit trhy recyklace;

5. Komisi, aby nerozšiřovala oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, ani nestanovovala 
dodatečné požadavky na ekodesign týkající 
se vlastností výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu na 
výrobky, které nejsou spojeny se spotřebou 
energie, a stanovila dodatečné požadavky 
na ekodesign týkající se vlastností 
výrobků, včetně obsahu recyklovaného 
materiálu, trvanlivosti a opětovné 
použitelnosti, aby se zlepšil jejich dopad 
na životní prostředí a bylo možné podpořit 
trhy recyklace;

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, a stanovila dodatečné 
požadavky na ekodesign týkající se 
vlastností výrobků, včetně možnosti 
recyklace, recyklace na konci životního 
cyklu, trvanlivosti a opětovné 
použitelnosti, aby se zlepšil jejich dopad 
na životní prostředí a bylo možné podpořit 
trhy recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, a stanovila 
dodatečné požadavky na ekodesign 
týkající se vlastností výrobků, včetně 
obsahu recyklovaného materiálu, 
trvanlivosti a opětovné použitelnosti, aby 
se zlepšil jejich dopad na životní prostředí 
a bylo možné podpořit trhy recyklace;

5. vyzývá Komisi, aby před zahájením 
jakýchkoli kroků k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, provedla pečlivou 
kontrolu uplatňování směrnice v jejím 
současném stavu a zaměřila se přitom 
na její dopad na životní prostředí, 
hospodářství a účinnost fungování trhů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 5



AM\895357CS.doc 43/70 PE485.854v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny 
se spotřebou energie, a stanovila 
dodatečné požadavky na ekodesign týkající 
se vlastností výrobků, včetně obsahu 
recyklovaného materiálu, trvanlivosti 
a opětovné použitelnosti, aby se zlepšil 
jejich dopad na životní prostředí a bylo 
možné podpořit trhy recyklace;

5. vyzývá Komisi, aby stanovila dodatečné 
požadavky na ekodesign týkající se 
vlastností výrobků, včetně obsahu 
recyklovaného materiálu, možnosti 
recyklace, trvanlivosti a opětovné 
použitelnosti, aby se zlepšil jejich dopad 
na životní prostředí a bylo možné podpořit 
trhy recyklace;

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu 
na výrobky, které nejsou spojeny se 
spotřebou energie, a stanovila dodatečné 
požadavky na ekodesign týkající se
vlastností výrobků, včetně obsahu 
recyklovaného materiálu, trvanlivosti 
a opětovné použitelnosti, aby se zlepšil 
jejich dopad na životní prostředí a bylo 
možné podpořit trhy recyklace;

5. vyzývá Komisi, aby pouvažovala 
o opatřeních spojených s designem 
výrobků, která by ovlivnila jejich 
vlastnosti, včetně obsahu recyklovaného 
materiálu, trvanlivosti, opětovné 
použitelnosti a možnosti recyklace, aby 
se zlepšil jejich dopad na životní prostředí 
a bylo možné podpořit trhy recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu na 
výrobky, které nejsou spojeny se spotřebou 
energie, a stanovila dodatečné požadavky 
na ekodesign týkající se vlastností 
výrobků, včetně obsahu recyklovaného 
materiálu, trvanlivosti a opětovné 
použitelnosti, aby se zlepšil jejich dopad na 
životní prostředí a bylo možné podpořit 
trhy recyklace;

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu na 
výrobky, které nejsou spojeny se spotřebou 
energie, a stanovila dodatečné požadavky 
na ekodesign týkající se celkové účinnosti 
využívání zdrojů a vlastností výrobků, 
včetně obsahu recyklovaného materiálu, 
trvanlivosti, obsahu uhlíku a opětovné 
použitelnosti, aby se zlepšil jejich dopad 
na životní prostředí a bylo možné podpořit 
trhy recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k tomu, aby byly požadavky 
na poskytování informací o vlivu výrobků 
na životní prostředí rozšířeny, tak aby 
se vztahovaly i na konvenční výrobky 
masové spotřeby; podporuje provádění 
testů k označování ekologických výrobků 
v jednotlivých členských státech 
a naléhavě vyzývá Komisi, aby 
vypracovala harmonizovanou evropskou 
metodu pro výpočet ekologické stopy 
výrobků s cílem poskytnout spotřebitelům 
více informací o výrobcích, na něž 
se nevztahují stávající systémy, jako je 
označování ekologických výrobků, 
uvádění spotřeby energie a systémy 
označování bioproduktů z ekologického 
zemědělství;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zastává názor, že udržitelné využívání 
nerostných surovin nejenže podporuje 
hospodářský růst, ale přispívá také 
k zachování životního prostředí, a že je 
proto nutné jej co nejvíce začlenit 
do ostatních politických oblastí EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 90
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Satu Hassi, Bas Eickhout, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
je otázkou, která se týká všech oblastí; 
vyzývá Komisi, aby tuto problematiku 
začlenila do dalších oblastí, zejména 
do ústředních politik v rámci správy 
ekonomických záležitostí, jako je 
Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a jeho 
vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
veškeré legislativní a další iniciativy 
nezbytné pro dosažení dílčích cílů 
a pro zajištění toho, aby jim byly 
přizpůsobeny všechny politiky EU;

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a jeho 
vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
veškeré legislativní a další iniciativy 
nezbytné pro dosažení dílčích cílů 
a pro zajištění toho, aby jim byly důsledně 
přizpůsobeny všechny politiky EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a jeho 
vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
veškeré legislativní a další iniciativy 
nezbytné pro dosažení dílčích cílů a pro 
zajištění toho, aby jim byly přizpůsobeny 
všechny politiky EU;

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a jeho 
vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
veškeré legislativní a další iniciativy 
nezbytné pro dosažení dílčích cílů a pro 
zajištění toho, aby jim byly přizpůsobeny 
všechny politiky EU; doporučuje, aby 
Komise zajistila zachování pevného 
legislativního rámce, aby nebyly ohroženy 
dlouhodobé investice, a navrhla, aby byly 
zrušeny právní předpisy, které by se 
ukázaly jako neúčinné, nadbytečné nebo 
které by bránily hospodářské obnově;

Or. it

Pozměňovací návrh 93
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a jeho 
vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
veškeré legislativní a další iniciativy 
nezbytné pro dosažení dílčích cílů a pro 
zajištění toho, aby jim byly přizpůsobeny 
všechny politiky EU;

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a jeho 
vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
veškeré iniciativy nezbytné pro dosažení 
dílčích cílů a pro zajištění toho, aby jim 
byly přizpůsobeny všechny politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a jeho 
vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila
veškeré legislativní a další iniciativy 
nezbytné pro dosažení dílčích cílů a pro 
zajištění toho, aby jim byly přizpůsobeny 
všechny politiky EU;

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a jeho 
vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; 
vyzývá Komisi, aby předtím, než předloží 
legislativní a další iniciativy nezbytné 
pro dosažení dílčích cílů a pro zajištění 
toho, aby jim byly přizpůsobeny všechny 
politiky EU, zajistila, aby členské státy 
nejdříve beze zbytku uplatnily stávající 
právní předpisy týkající se 
např. nakládání s odpady 
a vodohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Jo 
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Leinen, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a jeho 
vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
veškeré legislativní a další iniciativy 
nezbytné pro dosažení dílčích cílů a pro 
zajištění toho, aby jim byly přizpůsobeny 
všechny politiky EU;

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a plán pro
Evropu účinněji využívající zdroje a jeho 
vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
veškeré legislativní a další iniciativy 
nezbytné pro dosažení dílčích cílů a pro 
zajištění toho, aby jim byly přizpůsobeny 
všechny politiky EU; připomíná, že má-li 
se zvýšit konkurenceschopnost Evropy 
a omezit její závislost na zdrojích, je 
naprosto nezbytné oddělit otázku 
hospodářského růstu od spotřeby zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a jeho 
vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
veškeré legislativní a další iniciativy 
nezbytné pro dosažení dílčích cílů a pro 
zajištění toho, aby jim byly přizpůsobeny 
všechny politiky EU;

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a jeho 
vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
veškeré legislativní a další iniciativy 
nezbytné pro dosažení dílčích cílů a pro 
zajištění toho, aby jim byly přizpůsobeny 
všechny politiky EU, které by byly 
přizpůsobeny i celkové unijní vizi týkající 
se vytvoření nízkouhlíkového hospodářství 
do roku 2050 mj. tím, že by se emise 
skleníkových plynů snížily ve srovnání 
s rokem 1990 o 80–95 %;



AM\895357CS.doc 49/70 PE485.854v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že má-li se zvýšit 
konkurenceschopnost Evropy a omezit její 
závislost na zdrojích, je naprosto nezbytné 
oddělit otázku hospodářského růstu 
od spotřeby zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby do konce 
roku 2012 předložila nový politický rámec 
pro udržitelnou spotřebu a výrobu, který 
by zavedl postup ke zjišťování, jaké 
prioritní výrobky a služby nejvíce 
přispívají k hlavním oblastem spotřeby 
zdrojů na Zemi, jako je voda, půda, 
suroviny a uhlík, aby tyto služby a výrobky 
odpovídaly ukazatelům spotřeby 
stanoveným v Plánu účinného využívání 
zdrojů, a aby jej doplnila o legislativní 
návrhy týkající se prioritních výrobků 
a služeb, které by obsahovaly příslušné 
nástroje, včetně mechanizmů, jež mohou 
vést k účinnějšímu využívání zdrojů 
v rámci dodavatelského řetězce, 
a možnosti stanovit na základě 
prováděcích opatření minimální 
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požadavky nebo nejlepší měřítka 
výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, členské státy a podniky, 
aby své hospodářské strategie zakládaly 
na výrazně zdokonalené účinnosti 
využívání zdrojů, což povede 
k nezávislosti hospodářského růstu 
na spotřebě zdrojů; je rovněž přesvědčen, 
že je nutné zaměřit se jak na účinnost, tak 
na účelnost využívání zdrojů;

7. je přesvědčen, že žádné kroky zaměřené 
na účinnější využívání zdrojů nemohou 
být omezeny pouze na veřejný sektor, 
a proto vyzývá Komisi, členské státy 
a podniky, aby své hospodářské strategie 
zakládaly na výrazně zdokonalené 
účinnosti využívání zdrojů, což povede 
k nezávislosti hospodářského růstu 
na spotřebě zdrojů; je rovněž přesvědčen, 
že je nutné zaměřit se jak na účinnost, tak 
na účelnost využívání zdrojů;

Or. es

Pozměňovací návrh 100
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, členské státy a podniky, 
aby své hospodářské strategie zakládaly na 
výrazně zdokonalené účinnosti využívání 
zdrojů, což povede k nezávislosti 
hospodářského růstu na spotřebě zdrojů; je 
rovněž přesvědčen, že je nutné zaměřit se 
jak na účinnost, tak na účelnost využívání 
zdrojů;

7. vyzývá Komisi, členské státy a podniky,
aby své hospodářské strategie zakládaly 
na výrazně zdokonalené účinnosti 
využívání zdrojů, což povede 
k nezávislosti hospodářského růstu 
na spotřebě zdrojů a jejich vyčerpání; 
je rovněž přesvědčen, že je nutné zaměřit 
se jak na účinnost, tak na účelnost 
využívání zdrojů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 101
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, členské státy a podniky, 
aby své hospodářské strategie zakládaly na 
výrazně zdokonalené účinnosti využívání 
zdrojů, což povede k nezávislosti 
hospodářského růstu na spotřebě zdrojů; je 
rovněž přesvědčen, že je nutné zaměřit se 
jak na účinnost, tak na účelnost využívání 
zdrojů;

7. vyzývá Komisi, členské státy a podniky, 
aby své hospodářské strategie zakládaly 
na výrazně zdokonalené účinnosti 
využívání zdrojů, což povede k úplné 
nezávislosti hospodářského růstu 
na spotřebě zdrojů; je rovněž přesvědčen, 
že je nutné zaměřit se jak na účinnost, tak 
na účelnost využívání zdrojů, se zvláštním 
zřetelem na materiály1;

__________________
1 Materiály představují specifickou třídu 
zdrojů: je nutné přihlédnout k různým 
formám, kterými některé přírodní zdroje 
(biomasa, nerostné suroviny, kovové 
nerosty, fosilní zdroje energie) procházejí 
od těžby až po likvidaci. Materiály 
zahrnují vše, co se získává z přírodních 
zdrojů, ať organického nebo 
anorganického původu, v jakékoli fázi 
jejich životního cyklu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, členské státy a podniky, 
aby své hospodářské strategie zakládaly 

7. vyzývá Komisi, členské státy a podniky, 
aby své hospodářské strategie zakládaly 
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na výrazně zdokonalené účinnosti 
využívání zdrojů, což povede k 
nezávislosti hospodářského růstu 
na spotřebě zdrojů; je rovněž přesvědčen, 
že je nutné zaměřit se jak na účinnost, tak 
na účelnost využívání zdrojů;

na výrazně zdokonalené účinnosti 
využívání zdrojů a produktivitě zdrojů, což 
povede k úplné nezávislosti hospodářského 
růstu na spotřebě zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, členské státy a podniky, 
aby své hospodářské strategie zakládaly na 
výrazně zdokonalené účinnosti využívání 
zdrojů, což povede k nezávislosti 
hospodářského růstu na spotřebě zdrojů; je 
rovněž přesvědčen, že je nutné zaměřit se 
jak na účinnost, tak na účelnost využívání 
zdrojů;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
aktivně propagovaly investice do výzkumu 
a inovací, které by vedly k hospodářskému 
růstu; vyzývá Komisi, členské státy 
a podniky, aby své hospodářské strategie 
zakládaly na výrazně zdokonalené 
účinnosti využívání zdrojů, což povede 
k nezávislosti hospodářského růstu 
na spotřebě zdrojů; je rovněž přesvědčen, 
že je nutné zaměřit se jak na účinnost, tak 
na účelnost využívání zdrojů;

Or. el

Pozměňovací návrh 104
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Jo 
Leinen, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby do konce roku 
2012 zjistila, jaké prioritní výrobky 
a služby nejvíce přispívají k hlavním 
oblastem spotřeby zdrojů na Zemi, jako je 
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voda, půda, materiály a uhlík, aby tyto 
služby a výrobky odpovídaly ukazatelům 
spotřeby stanoveným v Plánu účinného 
využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je nyní nutné přijmout 
opatření na podporu inovací a investic 
do nových postupů a obchodních modelů 
a vytvářet pobídky, které pro hospodářství 
zajistí dlouhodobý přínos; poukazuje 
na klíčovou úlohu soukromého sektoru 
při zajišťování zeleného hospodářského 
růstu;

8. zdůrazňuje, že je nyní nutné přijmout 
opatření na podporu inovací a investic 
do nových postupů a obchodních modelů 
a vytvářet pobídky, které pro hospodářství 
zajistí dlouhodobý přínos; poukazuje 
na klíčovou úlohu soukromého sektoru 
při zajišťování zeleného hospodářského 
růstu, podotýká však, že malé a střední 
podniky mají z tohoto pohledu zvláštní 
postavení;

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je nyní nutné přijmout 
opatření na podporu inovací a investic 
do nových postupů a obchodních modelů 
a vytvářet pobídky, které pro hospodářství 
zajistí dlouhodobý přínos; poukazuje 
na klíčovou úlohu soukromého sektoru 
při zajišťování zeleného hospodářského 
růstu;

8. zdůrazňuje, že je nyní nutné jednat
na podporu inovací a investic do nových 
postupů a obchodních modelů a vytvářet 
pobídky, které pro hospodářství zajistí jak 
krátkodobý, tak i dlouhodobý přínos; 
poukazuje na klíčovou úlohu soukromého 
sektoru při zajišťování zeleného 
hospodářského růstu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 107
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je nyní nutné přijmout 
opatření na podporu inovací a investic 
do nových postupů a obchodních modelů 
a vytvářet pobídky, které pro hospodářství 
zajistí dlouhodobý přínos; poukazuje 
na klíčovou úlohu soukromého sektoru 
při zajišťování zeleného hospodářského 
růstu;

8. zdůrazňuje, že je nyní nutné přijmout 
opatření na podporu inovací a investic 
do nových postupů a obchodních modelů 
a vytvářet pobídky, které pro hospodářství 
zajistí dlouhodobý přínos; poukazuje 
na klíčovou úlohu soukromého sektoru, 
zejména malých a středních podniků,
při zajišťování zeleného hospodářského 
růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Marisa Matias, 
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je nyní nutné přijmout 
opatření na podporu inovací a investic 
do nových postupů a obchodních modelů 
a vytvářet pobídky, které pro hospodářství 
zajistí dlouhodobý přínos; poukazuje 
na klíčovou úlohu soukromého sektoru 
při zajišťování zeleného hospodářského 
růstu;

8. zdůrazňuje, že je nyní nutné přijmout 
opatření na podporu inovací a investic 
do nových postupů a obchodních modelů, 
jako jsou leasingové společnosti,
a vytvářet pobídky, které pro hospodářství 
zajistí jak krátkodobý, tak i dlouhodobý 
přínos; poukazuje na klíčovou úlohu 
soukromého sektoru při zajišťování 
zeleného hospodářského růstu;

Or. en



AM\895357CS.doc 55/70 PE485.854v01-00

CS

Pozměňovací návrh 109
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je nyní nutné přijmout 
opatření na podporu inovací a investic 
do nových postupů a obchodních modelů 
a vytvářet pobídky, které pro hospodářství 
zajistí dlouhodobý přínos; poukazuje 
na klíčovou úlohu soukromého sektoru 
při zajišťování zeleného hospodářského 
růstu;

8. zdůrazňuje, že je nyní nutné přijmout 
opatření na podporu inovací a investic 
do nových postupů a obchodních modelů 
a vytvářet pobídky, které pro hospodářství 
zajistí dlouhodobý přínos; zdůrazňuje 
v této souvislosti, že je důležité najít 
způsoby, jak dále navýšit a stimulovat 
rizikový kapitál, které by byly 
podporovány institucemi veřejného 
sektoru, ale spojeny také s rostoucím 
financováním ze strany soukromého 
sektoru; poukazuje na klíčovou úlohu 
soukromého sektoru při zajišťování 
zeleného hospodářského růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Judith A. Merkies, Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Jutta Haug, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje znepokojení nad používáním 
nanotechnologií, 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 
jejích dopadu na životní prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zacházely stejně s veřejným a soukromým 
sektorem, pokud jde o sazbu DPH 
na služby, aby byla na trhu zajištěna 
spravedlivá hospodářská soutěž, v jejímž 
rámci by mohl soukromý sektor rozvinout 
veškerý svůj potenciál k dosažení 
ekologicky zaměřeného hospodářského 
růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že Evropa coby recyklující 
společnost musí svůj odpad do velké míry 
znovu využívat a recyklovat 
a co nejúčinněji produkovat druhotné 
nerostné suroviny: v tomto duchu by 
se na veškeré kroky vedoucí k získávání 
druhotných surovin měla rozšířit 
celounijní zásada využívání nejbližšího 
recyklačního zařízení, což by vedlo 
k optimalizaci vzdálenosti mezi zdrojem 
surovin a recyklačním zařízením;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby plně 
začlenily cíle účinného využívání zdrojů 
do evropského semestru pro koordinaci 
hospodářských politik;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby plně 
začlenily cíle účinného využívání zdrojů 
do evropského semestru pro koordinaci 
hospodářských politik; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby v Evropské radě 
potvrdily existenci této potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že výhoda první 
společnosti na trhu, která se bude zabývat 
problematikou účinného využívání zdrojů, 
může této společnosti zajistit významný 
podíl na tomto rozvíjejícím se trhu. Pokud 
jde o ekologické technologie, má EU 
přibližně třetinový podíl na světovém trhu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. podotýká, že aby bylo možné přejít 
na hospodářství, které by účinně využívalo 
dostupné zdroje, měly by tržní ceny přesně 
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odrážet vzácnost některých zdrojů 
a veškeré náklady spojené s výrobním 
procesem; vyzývá k tomu, aby byl v rámci 
účetnictví a při internalizaci externích 
nákladů prováděné na základě zásady 
“znečišťovatel platí” realizován přístup 
založený na životním cyklu výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvářely pobídky, které povzbudí 
společnosti k tomu, aby měřily, 
porovnávaly a trvale zlepšovaly svoji 
účinnost využívání zdrojů, a stejně tak 
přijímaly opatření vedoucí k rozšíření
zásady odpovědnosti výrobců a 
k odstranění překážek, které brzdí účinné 
využívání zdrojů;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvářely pobídky, které povzbudí 
společnosti k tomu, aby měřily, 
porovnávaly a trvale zlepšovaly svoji 
účinnost využívání zdrojů, např. tím, že by 
propagovaly přístupy v rámci systémů 
péče o životní prostředí, které by byly 
založeny na normách podobných normě 
ISO 14001, a stejně tak přijímaly opatření 
vedoucí k co nejúčinnějšímu uplatňování
zásady odpovědnosti výrobců a 
k odstranění překážek, které brzdí účinné 
využívání zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvářely pobídky, které povzbudí 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvářely pobídky, které povzbudí 
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společnosti k tomu, aby měřily, 
porovnávaly a trvale zlepšovaly svoji 
účinnost využívání zdrojů, a stejně tak 
přijímaly opatření vedoucí k rozšíření 
zásady odpovědnosti výrobců 
a k odstranění překážek, které brzdí účinné 
využívání zdrojů;

společnosti k tomu, aby měřily, 
porovnávaly a trvale zlepšovaly svoji 
účinnost využívání zdrojů, a stejně tak 
přijímaly opatření vedoucí k odstranění 
překážek, které brzdí účinné využívání 
zdrojů;

Or. it

Pozměňovací návrh 118
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvářely pobídky, které povzbudí
společnosti k tomu, aby měřily, 
porovnávaly a trvale zlepšovaly svoji
účinnost využívání zdrojů, a stejně tak
přijímaly opatření vedoucí k rozšíření 
zásady odpovědnosti výrobců 
a k odstranění překážek, které brzdí účinné 
využívání zdrojů;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvářely pobídky, které by motivovaly
společnosti a veřejné orgány k tomu, aby 
měřily, porovnávaly a trvale zlepšovaly 
svoji vodní, půdní, materiálovou 
a uhlíkovou stopu a přijímaly opatření 
vedoucí k rozšíření zásady odpovědnosti 
výrobců a k odstranění překážek, které 
brzdí účinné využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvářely pobídky, které povzbudí 
společnosti k tomu, aby měřily, 
porovnávaly a trvale zlepšovaly svoji 
účinnost využívání zdrojů, a stejně tak 
přijímaly opatření vedoucí k rozšíření 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvářely pobídky, které povzbudí 
společnosti k tomu, aby měřily, 
porovnávaly a trvale zlepšovaly svoji 
účinnost využívání zdrojů, a aby je 
motivovaly k samostatnému trvalému 
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zásady odpovědnosti výrobců 
a k odstranění překážek, které brzdí účinné 
využívání zdrojů;

zlepšování v oblasti účinného využívání 
zdrojů a k odstranění překážek, které brzdí 
účinné využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Bas Eickhout, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvářely pobídky, které povzbudí 
společnosti k tomu, aby měřily, 
porovnávaly a trvale zlepšovaly svoji 
účinnost využívání zdrojů, a stejně tak 
přijímaly opatření vedoucí k rozšíření 
zásady odpovědnosti výrobců 
a k odstranění překážek, které brzdí účinné 
využívání zdrojů;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvářely pobídky, které povzbudí 
společnosti a veřejné orgány k tomu, aby 
měřily, porovnávaly a trvale zlepšovaly 
svoji vodní, půdní, materiálovou 
a uhlíkovou stopu a přijímaly opatření 
vedoucí k rozšíření zásady odpovědnosti 
výrobců a k odstranění překážek, které 
brzdí účinné využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvářely pobídky, které povzbudí 
společnosti k tomu, aby měřily, 
porovnávaly a trvale zlepšovaly svoji 
účinnost využívání zdrojů, a stejně tak 
přijímaly opatření vedoucí k rozšíření
zásady odpovědnosti výrobců 
a k odstranění překážek, které brzdí účinné 
využívání zdrojů;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvářely pobídky, které povzbudí 
společnosti k tomu, aby měřily, 
porovnávaly a trvale zlepšovaly svoji 
účinnost využívání zdrojů, a stejně tak 
přijímaly opatření vedoucí k využívání
zásady odpovědnosti výrobců, s tím, že by 
Komise vytvořila celounijní pokyny 
týkající se fungování systémů zpětného 
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odběru a recyklace, a opatření
k odstranění překážek, které brzdí účinné 
využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že občané a občanské 
společnosti hrají významnou úlohu 
při skutečné transformaci hospodářství; 
poukazuje na to, že je nutné vytvořit 
osvětové strategie a strategie zaměřené 
na změnu chování spotřebitelů a vyhnout 
se nežádoucím vedlejším účinkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že je naléhavě nutné 
dosáhnout absolutního omezení využívání 
zdrojů, abychom se vyhnuli problémům 
v budoucnosti, jako je nedostatek surovin 
a jejich rostoucí ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Horst Schnellhardt
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby pokud jde o výběr 
prostředků, dala před regulací ze strany 
států přednost pobídkám a dobrovolným 
řešením;

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
propagovaly investování do oblasti 
nakládání s odpady a vodohospodářství, 
aby bylo možné splnit požadavky právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí 
a hospodaření s vodou;

Or. lt

Pozměňovací návrh 126
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby prostudovala 
možnost změny současných právních 
předpisů týkajících se účetních pravidel 
a pravidel, jimiž se řídí ratingové 
agentury, pokud jde o povinné začlenění 
ukazatelů účinného využívání zdrojů 
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do účetních standardů a začlenění otázky 
využívání zdrojů a environmentálních 
rizik do ratingových parametrů 
ratingových agentur, příp. aby předložila 
návrhy těchto změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že je potřeba zajistit 
trvalé dodávky nerostných surovin do EU, 
které jsou nutné pro uspokojení potřeb 
rostoucího odvětví recyklace a rostoucího 
evropského otevřeného hospodářství 
a pro tvorbu pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá, aby byly zpřísněny požadavky 
týkající se zelených veřejných zakázek 
(Green Public Procurement – GPP), pokud 
jde o výrobky, které významně zatěžují 
životní prostředí, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, v jakých případech 
by bylo možné propojit zelené veřejné 
zakázky s projekty financovanými EU; 
vyzývá, aby bylo do konce tohoto roku 
ve prospěch zelených veřejných zakázek 
vyvinuto úsilí na podporu společného 

11. žádá, aby byly zpřísněny požadavky 
týkající se zelených veřejných zakázek 
(Green Public Procurement – GPP), pokud 
jde o výrobky, které významně zatěžují 
životní prostředí, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, v jakých případech 
by bylo možné propojit zelené veřejné 
zakázky s projekty financovanými EU; 
vyzývá, aby bylo do konce tohoto roku 
ve prospěch zelených veřejných zakázek 
vyvinuto úsilí na podporu společného 
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zadávání zakázek a na podporu sítí 
úředníků zodpovědných za zadávání 
veřejných zakázek;

zadávání zakázek a na podporu sítí 
úředníků zodpovědných za zadávání 
veřejných zakázek, s tím, že to nesmí 
v případě veřejných podniků vést 
ke znevýhodnění v rámci hospodářské 
soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá, aby byly zpřísněny požadavky 
týkající se zelených veřejných zakázek 
(Green Public Procurement – GPP), pokud 
jde o výrobky, které významně zatěžují 
životní prostředí, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, v jakých případech 
by bylo možné propojit zelené veřejné 
zakázky s projekty financovanými EU; 
vyzývá, aby bylo do konce tohoto roku 
ve prospěch zelených veřejných zakázek 
vyvinuto úsilí na podporu společného
zadávání zakázek a na podporu sítí
úředníků zodpovědných za zadávání 
veřejných zakázek;

11. žádá, aby byly zpřísněny požadavky 
týkající se zelených veřejných zakázek 
(Green Public Procurement – GPP), pokud 
jde o výrobky, které významně zatěžují 
životní prostředí, a výrobky a služby, které 
nejvíce přispívají ke spotřebě hlavních 
zdrojů na Zemi, totiž vody, půdy, 
materiálů a uhlíku, jak je stanoveno 
v Plánu pro účinnější využívání zdrojů, 
a naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila, 
v jakých případech by bylo možné propojit 
zelené veřejné zakázky s projekty 
financovanými EU, a aby do konce tohoto 
roku podpořila ve prospěch zelených 
veřejných zakázek společné zadávání 
zakázek a sítě úředníků zodpovědných 
za zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá, aby byly zpřísněny požadavky 
týkající se zelených veřejných zakázek 
(Green Public Procurement – GPP), pokud 
jde o výrobky, které významně zatěžují 
životní prostředí, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, v jakých případech 
by bylo možné propojit zelené veřejné 
zakázky s projekty financovanými EU; 
vyzývá, aby bylo do konce tohoto roku 
ve prospěch zelených veřejných zakázek 
vyvinuto úsilí na podporu společného 
zadávání zakázek a na podporu sítí 
úředníků zodpovědných za zadávání 
veřejných zakázek;

11. žádá, aby byly zpřísněny požadavky 
týkající se zelených a udržitelných 
veřejných zakázek (Green Public 
Procurement – GPP), pokud jde o výrobky, 
které významně zatěžují životní prostředí, 
a naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila, 
v jakých případech by bylo možné propojit 
zelené veřejné zakázky s projekty 
financovanými EU; vyzývá, aby bylo 
do konce tohoto roku ve prospěch zelených 
veřejných zakázek vyvinuto úsilí 
na podporu společného zadávání zakázek 
a na podporu sítí úředníků zodpovědných 
za zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá, aby byly zpřísněny požadavky 
týkající se zelených veřejných zakázek 
(Green Public Procurement – GPP), pokud 
jde o výrobky, které významně zatěžují 
životní prostředí, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, v jakých případech 
by bylo možné propojit zelené veřejné 
zakázky s projekty financovanými EU; 
vyzývá, aby bylo do konce tohoto roku 
ve prospěch zelených veřejných zakázek 
vyvinuto úsilí na podporu společného 
zadávání zakázek a na podporu sítí 
úředníků zodpovědných za zadávání 
veřejných zakázek;

11. žádá, aby byly zpřísněny požadavky 
týkající se zelených veřejných zakázek 
(Green Public Procurement – GPP), pokud 
jde o výrobky, které významně zatěžují 
životní prostředí, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, v jakých případech 
by bylo možné propojit zelené veřejné 
zakázky s projekty financovanými EU; 
vyzývá, aby bylo do konce tohoto roku 
ve prospěch zelených veřejných zakázek 
vyvinuto úsilí na podporu společného 
zadávání zakázek a na podporu sítí 
úředníků zodpovědných za zadávání 
veřejných zakázek, aniž by to vedlo 
k dalším administrativním nákladům;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 132
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje naléhavou potřebu zlepšit 
energetické a ekologické označování 
výrobků, aby bylo možné vytvořit pobídky 
k výrobě ekologicky nezávadných 
výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. znovu poukazuje na přínos uvádění 
údajů o využívání zdrojů v informacích 
o výrobcích a na ekologických štítcích 
a naléhavě vyzývá Komisi, aby do tohoto 
systému začlenila pokud možno všechny 
stávající značení, což by spotřebitelům 
poskytlo úplný přehled např. o využívání 
zdrojů, spotřebě energie, sociální 
odpovědnosti podniků, původních 
zdrojích, ekologických inovacích, spotřebě 
materiálů a možnosti recyklace výrobku; 

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu, včetně minimálních 
cílů;

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu, včetně minimálních 
cílů, a zjistily, v jakých případech by 
mohla zpětná vazba představovat problém, 
aby bylo možné tyto případy co nejdříve 
napravit;

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu, včetně minimálních 
cílů;

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu;

Or. it

Pozměňovací návrh 136
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
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strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu, včetně minimálních 
cílů;

strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu, včetně minimálních 
cílů; vyzývá Komisi, aby podporovala 
praxi řádného nakládání s odpady, 
zejména v zemích, kde recyklace odpadů 
zdaleka nedosahuje požadované míry;

Or. fi

Pozměňovací návrh 137
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné 
provádění acquis EU o odpadu, včetně 
minimálních cílů;

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily úplné provádění acquis EU 
o odpadu; naléhavě požaduje, aby Komise 
využila revizi rámcové směrnice 
o odpadech, která má proběhnout v roce 
2014, ke stanovení revidovaných cílů 
v oblasti recyklace odpadů na rok 2020 
na základě regionů EU, které dosahují 
nejlepších výsledků, a aby stanovila cíle 
týkající se omezení zbytkových odpadů; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
stanovily své cíle v oblasti předcházení 
vzniku odpadů a aby do roku 2015 
opustily praxi společného sběru odpadu 
ve prospěch jeho třídění;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu, včetně minimálních 
cílů;

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu, včetně minimálních 
cílů;

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu, včetně minimálních 
cílů; znovu připomíná, 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 
recyklace: sběru, demontáži, předběžného 
zpracování a recyklování / čištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu, včetně minimálních 
cílů;

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií předcházení vzniku odpadů 
a nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu, včetně minimálních 
cílů; v tomto rámci vyzývá Komisi, aby 
zahájila konkrétní iniciativy, které by 
vedly k uvolnění nevyužitých zdrojů 
Společenství, zejména v zemích, které stojí 
před finančními problémy;

Or. el


