
AM\895357EL.doc PE485.854v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2011/2068(INI)

13.3.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 140

Σχέδιο έκθεσης
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE480.877v01-00)

σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους
(2011/2068(INI))



PE485.854v01-00 2/75 AM\895357EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\895357EL.doc 3/75 PE485.854v01-00

EL

Τροπολογία 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση των 
οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της 
ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της 
βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της 
ικανότητας απόκρισης (COM(2012)95)·

Or. en

Amendment 2
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου σχετικά με τον χάρτη πορείας 
της Επιτροπής για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, που εγκρίθηκαν 
στις 19 Δεκεμβρίου 2011 (18786/11), και 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 
20ής Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τη 
βιώσιμη διαχείριση υλικών και τη βιώσιμη 
παραγωγή και κατανάλωση: ουσιαστική 
συμβολή σε μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Περιβάλλοντος σχετικά με 
τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη, 
που εγκρίθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου 2011 
(18786/11), τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Ανταγωνισμού για μια 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία που 
εγκρίθηκαν στις 29 Noεμβρίου 2011, και 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Περιβάλλοντος της 20ής Δεκεμβρίου 2010 
σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση υλικών 
και τη βιώσιμη παραγωγή και 
κατανάλωση: ουσιαστική συμβολή σε μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 
τους πόρους·

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Εξασφάλιση πρώτων υλών 
για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης 
– Πρόταση για μια ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας σχετικά με τις πρώτες ύλες» 
((COM 2012/ 82 τελ.)·

Or. de

Τροπολογία 4
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
σχετικά με  την αναθεώρηση του έκτου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 
και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
του εβδόμου προγράμματος δράσης για 
το περιβάλλον - "Καλύτερο περιβάλλον 
για καλύτερη ζωή"·

Or. fr

Τροπολογία 5
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης

Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το πώς θα 
αποφευχθεί η κατασπατάλη τροφίμων: 
στρατηγικές για μια αποδοτικότερη 
τροφική αλυσίδα στην ΕΕ1,
__________________
1 P7_TA-PROV(2012)0014

Or. fi

Τροπολογία 6
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
δείχνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται 
επειγόντως νέες πηγές βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη 
οικονομική, χρηματοπιστωτική και 
περιβαλλοντική κρίση δείχνει ότι η 
Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως νέες πηγές 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης·

Or. ro

Τροπολογία 7
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A α. Επισημαίνοντας ότι οι συνέπειες της 
σπάνεως των πόρων, όπως η άνοδος των 
τιμών, πλήττουν όλως ιδιαιτέρως τα 
άτομα με τα χαμηλότερα εισοδήματα και 
τις περισσότερο μειονεκτούσες 
περιφέρειες και ότι, ως εκ τούτου, 
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καθίσταται περισσότερο απαραίτητη από 
ποτέ η συνέργεια μεταξύ κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών πολιτικών·

Or. es

Τροπολογία 8
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων οδηγεί
σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και 
καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου του 
πλανήτη·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων 
και η σχετική αλλαγή στις χρήσεις γης 
οδηγούν σε περιβαλλοντική υποβάθμιση 
και καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου 
του πλανήτη συμπεριλαμβανομένης και 
της απώλειας βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 9
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων οδηγεί 
σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και 
καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου του 
πλανήτη·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων οδηγεί 
σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και 
καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου του 
πλανήτη·υπονομεύοντας επίσης την υγεία 
και την ευζωία του πληθυσμού·

Or. es
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Τροπολογία 10
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων οδηγεί 
σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και 
καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου του 
πλανήτη·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων οδηγεί 
σε περιβαλλοντική υποβάθμιση, στην 
επίσπευση της κλιματικής αλλαγής και 
στην καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου 
του πλανήτη·

Or. de

Τροπολογία 11
Κρίτων Αρσένης, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων οδηγεί 
σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και 
καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου του 
πλανήτη·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
ζήτησης και η υπερεκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων οδηγεί σε περιβαλλοντική 
υποβάθμιση και καταστροφή του 
πεπερασμένου φυσικού κεφαλαίου του 
πλανήτη·

Or. en

Τροπολογία 12
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατική 
χρήση πόρων και η δραματική αύξηση της 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατική 
χρήση πόρων και η δραματική αύξηση της 
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παγκόσμιας κατανάλωσης ωθούν προς τα 
πάνω τις τιμές των πρώτων υλών, με τις 
πραγματικές τιμές των εμπορικών 
προϊόντων να έχουν αυξηθεί κατά 147% 
από τις αρχές του αιώνα  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ πιθανόν να αντιμετωπίσει 
σοβαρές προκλήσεις ως προς τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικούς 
πόρους και τη συνεχή παροχή τους·

παγκόσμιας κατανάλωσης που 
καταγράφονται στις αναδυόμενες 
οικονομίες, αλλά και η 
χρηματοοικονομική κερδοσκοπία στις 
αγορές των πρώτων υλών, ωθούν προς τα 
πάνω τις τιμές των πρώτων υλών, με τις 
πραγματικές τιμές των εμπορικών 
προϊόντων να έχουν αυξηθεί κατά 147% 
από τις αρχές του αιώνα λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ πιθανόν να αντιμετωπίσει 
σοβαρές προκλήσεις ως προς τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικούς 
πόρους και τη συνεχή παροχή τους·

Or. it

Τροπολογία 13
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατική 
χρήση πόρων και η δραματική αύξηση της 
παγκόσμιας κατανάλωσης ωθούν προς τα 
πάνω τις τιμές των πρώτων υλών, με τις 
πραγματικές τιμές των εμπορικών 
προϊόντων να έχουν αυξηθεί κατά 147% 
από τις αρχές του αιώνα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ πιθανόν να αντιμετωπίσει 
σοβαρές προκλήσεις ως προς τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικούς 
πόρους και τη συνεχή παροχή τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατική 
χρήση πόρων και η δραματική αύξηση της 
παγκόσμιας κατανάλωσης ωθούν προς τα 
πάνω τις τιμές των πρώτων υλών, με τις 
πραγματικές τιμές των εμπορικών 
προϊόντων να έχουν αυξηθεί κατά 147% 
από τις αρχές του αιώνα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ πιθανόν να αντιμετωπίσει 
σοβαρές προκλήσεις ως προς τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικούς 
πόρους και τη συνεχή παροχή τους, και ότι 
η αποδοτική χρήση των πόρων 
αναγνωρίζεται από την οικονομία και την 
πολιτική ως καίριο μέσο για την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων·

Or. de

Τροπολογία 14
Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατική 
χρήση πόρων και η δραματική αύξηση της 
παγκόσμιας κατανάλωσης ωθούν προς τα 
πάνω τις τιμές των πρώτων υλών, με τις 
πραγματικές τιμές των εμπορικών 
προϊόντων να έχουν αυξηθεί κατά 147% 
από τις αρχές του αιώνα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ πιθανόν να αντιμετωπίσει 
σοβαρές προκλήσεις ως προς τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικούς 
πόρους και τη συνεχή παροχή τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
πόρων που απορρέει από την εντατική 
χρήση, την κερδοσκοπία στις τιμές των 
αγορών εμπορευμάτων και τη δραματική 
αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης 
ωθούν προς τα πάνω τις τιμές των πρώτων 
υλών, με τις πραγματικές τιμές των 
εμπορικών προϊόντων να έχουν αυξηθεί 
κατά 147% από τις αρχές του αιώνα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πιθανόν να 
αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις ως 
προς τη διασφάλιση της πρόσβασης σε 
βασικούς πόρους και τη συνεχή παροχή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 15
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατική 
χρήση πόρων και η δραματική αύξηση της 
παγκόσμιας κατανάλωσης ωθούν προς τα 
πάνω τις τιμές των πρώτων υλών, με τις 
πραγματικές τιμές των εμπορικών 
προϊόντων να έχουν αυξηθεί κατά 147% 
από τις αρχές του αιώνα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ πιθανόν να αντιμετωπίσει 
σοβαρές προκλήσεις ως προς τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικούς 
πόρους και τη συνεχή παροχή τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατική 
χρήση πόρων και η δραματική αύξηση της 
παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, 
καθώς και η κερδοσκοπία, ωθούν προς τα 
πάνω τις τιμές των πρώτων υλών, με τις 
πραγματικές τιμές των εμπορικών 
προϊόντων να έχουν αυξηθεί κατά 147% 
από τις αρχές του αιώνα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ πιθανόν να αντιμετωπίσει 
σοβαρές προκλήσεις ως προς τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικούς 
πόρους και τη συνεχή παροχή τους·

Or. de
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Τροπολογία 16
Nick Griffin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατική 
χρήση πόρων και η δραματική αύξηση της 
παγκόσμιας κατανάλωσης ωθούν προς τα 
πάνω τις τιμές των πρώτων υλών, με τις 
πραγματικές τιμές των εμπορικών 
προϊόντων να έχουν αυξηθεί κατά 147% 
από τις αρχές του αιώνα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ πιθανόν να αντιμετωπίσει 
σοβαρές προκλήσεις ως προς τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικούς 
πόρους και τη συνεχή παροχή τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατική 
χρήση πόρων, οι φυσικοί και γεωλογικοί 
περιορισμοί στην τροφοδοσία και η 
δραματική αύξηση της παγκόσμιας 
κατανάλωσης ωθούν προς τα πάνω τις 
τιμές των πρώτων υλών, με τις 
πραγματικές τιμές των εμπορικών 
προϊόντων να έχουν αυξηθεί κατά 147% 
από τις αρχές του αιώνα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ πιθανόν να αντιμετωπίσει 
σοβαρές προκλήσεις ως προς τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικούς 
πόρους και τη συνεχή παροχή τους·

Or. en

Τροπολογία 17
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στροφή της 
οικονομίας προς μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, κατεύθυνση η οποία θα 
σέβεται τα όρια του πλανήτη θα επιφέρει 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και νέες 
πηγές ανάπτυξης και θέσεις απασχόλησης 
μέσω της μείωσης των δαπανών χάρη στην 
αυξημένη αποδοτικότητα, την εμπορία των 
καινοτομιών και την καλύτερη διαχείριση 
των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στροφή της 
οικονομίας προς μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, κατεύθυνση η οποία θα 
σέβεται τα όρια του πλανήτη καθώς και 
την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού 
και του αριθμού των ατόμων που ζουν σε 
μελλοντικά βιομηχανικά κράτη θα 
επιφέρει αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και νέες πηγές ανάπτυξης και θέσεις 
απασχόλησης μέσω της μείωσης των 
δαπανών χάρη στην αυξημένη 
αποδοτικότητα, την εμπορία των 
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καινοτομιών και την καλύτερη διαχείριση 
των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους·

Or. de

Τροπολογία 18
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στροφή της 
οικονομίας προς μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, κατεύθυνση η οποία θα 
σέβεται τα όρια του πλανήτη θα επιφέρει
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και νέες 
πηγές ανάπτυξης και θέσεις απασχόλησης 
μέσω της μείωσης των δαπανών χάρη στην 
αυξημένη αποδοτικότητα, την εμπορία των 
καινοτομιών και την καλύτερη διαχείριση 
των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στροφή της 
οικονομίας προς μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, κατεύθυνση η οποία θα 
σέβεται τα όρια του πλανήτη μπορεί να 
συμβάλει στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και σε νέες πηγές 
ανάπτυξης και θέσεις απασχόλησης μέσω 
της μείωσης των δαπανών χάρη στην 
αυξημένη αποδοτικότητα, την εμπορία των 
καινοτομιών και την καλύτερη διαχείριση 
των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους·

Or. de

Τροπολογία 19
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ a. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακύκλωση δεν συνεπάγεται απλώς τη 
συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων, και 
ότι για το λόγο αυτό πρέπει να 
συμπεριληφθούν οπωσδήποτε στα 
μελλοντικά μέτρα όλες οι ενέργειες που 
αναλαμβάνονται κατά μήκος της 
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αλυσίδας αξιών·

Or. de

Τροπολογία 20
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. επισημαίνοντας ότι είναι ζωτικής 
σημασίας να κατορθώσει η ΕΕ να 
υπερβεί το συντομότερο την σημερινή 
φάση της ύφεσης και της στασιμότητας 
που παρατηρείται σε διάφορα κράτη μέλη  
λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, υπόψη ότι 
μία νομοθεσία περισσότερο απλή και 
ευέλικτη αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
οικονομικής ανάκαμψης·

Or. it

Τροπολογία 21
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
μελλοντική συνολική πολιτική για τους 
πόρους δεν θα πρέπει πλέον να κάνει μόνο 
τη διάκριση μεταξύ «ανανεώσιμων» και 
«μη ανανεώσιμων» πόρων, αλλά θα 
πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει 
«βιώσιμα» υλικά 

Or. de
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Τροπολογία 22
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωβαρόμετρο του Μαρτίου 2011 δείχνει 
ότι η αποδοτική χρήση των πόρων και η 
βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση 
αποτελούν βασικές ανησυχίες των πολιτών 
της ΕΕ·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωβαρόμετρο του Μαρτίου 2011 δείχνει 
ότι η αποδοτική χρήση των πόρων και η 
βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση 
αποτελούν βασικές ανησυχίες των πολιτών 
της ΕΕ και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν 
είναι δυνατόν να σημειωθεί πρόοδος προς 
την βιωσιμότητα χωρίς την άμεση 
εμπλοκή τους στην σχετική διαδικασία, 
μέσω της αλλαγής νοοτροπίας και 
συνηθειών της κοινωνίας έναντι της 
χρήσης των πόρων·

Or. es

Τροπολογία 23
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E a. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 
της ζήτησης για γεωργική παραγωγή 
λόγω της αύξησης του παγκόσμιου 
πληθυσμού στις επόμενες δεκαετίες θα 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στις χρήσεις 
γης και τα φυσικά οικοσυστήματα·

Or. en

Τροπολογία 24
Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E a. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διασφάλιση της πρόσβασης και της 
απρόσκοπτης τροφοδοσίας σε πόρους 
αποτελεί μια συνεχώς εντεινόμενη 
πρόκληση λόγω της αύξησης της 
κατανάλωσης πόρων, υδάτων και 
χρήσεων γης·

Or. en

Τροπολογία 25
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E a. η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί 
προϋπόθεση για αποτελεσματικές από 
απόψεως πόρων επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 26
Κρίτων Αρσένης, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E a. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνειδητοποίηση και νομισματοποίηση 
της αξίας της φύσης και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος που αυτή παρέχει έχουν 
ζωτική σημασία για τη μετάβαση σε μια 
αποτελεσματική από απόψεως χρήσης 
πόρων οικονομία·
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Or. en

Τροπολογία 27
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E a. το ανοιχτό και ελεύθερο εμπόριο 
αποτελεί ένα από τα κομβικά εργαλεία 
διασφάλισης της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων·

Or. sv

Τροπολογία 28
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E β. η ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας επιτρέπει νέες επενδύσεις σε 
πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 29
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 
δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 
δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
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κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
προερχόμενους από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία των πολιτών και να εκπονήσουν,
μέσα σε ένα έτος, ευρωπαϊκά σχέδια 
δράσης για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων με σαφή κριτήρια αξιολόγησης·

κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
προερχόμενους από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία των πολιτών και να εκπονήσουν,
το ταχύτερο δυνατό, ευρωπαϊκά σχέδια 
δράσης για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων με ενδεικτικά κριτήρια 
αξιολόγησης·

Or. de

Τροπολογία 30
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 
δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
προερχόμενους από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία των πολιτών και να εκπονήσουν, 
μέσα σε ένα έτος, ευρωπαϊκά σχέδια 
δράσης για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων με σαφή κριτήρια αξιολόγησης·

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 
δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
προερχόμενους από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία των πολιτών και να εκπονήσουν, 
μέσα σε ένα έτος, ευρωπαϊκά σχέδια 
δράσης για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων με σαφείς δράσεις για μείωση της 
χρήσης των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 31
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 
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δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
προερχόμενους από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία των πολιτών και να εκπονήσουν, 
μέσα σε ένα έτος, ευρωπαϊκά σχέδια 
δράσης για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων με σαφή κριτήρια αξιολόγησης·

δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
προερχόμενους από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, την τοπική αυτοδιοίκηση, 
την βιομηχανία και την κοινωνία των 
πολιτών και να εκπονήσουν, μέσα σε ένα 
έτος, ευρωπαϊκά σχέδια δράσης για την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων με 
σαφή κριτήρια τεχνικής και οικονομικής
αξιολόγησης προς τον σκοπό μιας 
λεπτομερούς ανάλυσης κόστους/ οφέλους·

Or. it

Τροπολογία 32
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων
δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
προερχόμενους από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία των πολιτών και να εκπονήσουν, 
μέσα σε ένα έτος, ευρωπαϊκά σχέδια 
δράσης για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων με σαφή κριτήρια αξιολόγησης·

1. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει κοινές ομάδες δράσης για 
τους τρεις βασικούς τομείς της διατροφής, 
της στέγασης και της κινητικότητας, οι 
οποίες θα απαρτίζονται από 
εμπειρογνώμονες προερχόμενους από την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία 
και την κοινωνία των πολιτών 
προκειμένου να εκπονήσουν, μέσα σε ένα 
έτος, ευρωπαϊκά σχέδια δράσης για την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων με 
σαφείς δράσεις για μείωση της χρήσης 
των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 33
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 
δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς 
της διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
προερχόμενους από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία των πολιτών και να 
εκπονήσουν, μέσα σε ένα έτος, 
ευρωπαϊκά σχέδια δράσης για την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων με 
σαφή κριτήρια αξιολόγησης·

1. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να περιλάβουν όλους τους 
σημαντικούς φορείς στην εφαρμογή του 
οδικού χάρτη και τη μετάβαση σε μια 
αποτελεσματική από απόψεως χρήσης 
πόρων οικονομία, εξισορροπώντας 
παράλληλα την οικολογική, οικονομική 
και κοινωνική βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 34
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Karin 
Kadenbach, Vittorio Prodi, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 
δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
προερχόμενους από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία των πολιτών και να εκπονήσουν, 
μέσα σε ένα έτος, ευρωπαϊκά σχέδια 
δράσης για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων με σαφή κριτήρια αξιολόγησης·

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 
δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
στέγασης, της κινητικότητας και της 
διατροφής και της ύδρευσης: οι ομάδες 
αυτές θα πρέπει να απαρτίζονται από 
εμπειρογνώμονες προερχόμενους από την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία 
και την κοινωνία των πολιτών και να 
εκπονήσουν, μέσα σε ένα έτος, ευρωπαϊκά 
σχέδια δράσης για την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων με σαφείς δράσεις
μείωσης της χρήσης των πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 35
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 
δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
προερχόμενους από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία των πολιτών και να εκπονήσουν, 
μέσα σε ένα έτος, ευρωπαϊκά σχέδια 
δράσης για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων με σαφή κριτήρια αξιολόγησης·

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 
δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες της 
Επιτροπής, των κρατών μελών, της 
βιομηχανίας και της κοινωνίας των 
πολιτών προκειμένου να εκπονήσουν, 
μέσα σε ένα έτος, ευρωπαϊκά σχέδια 
δράσης για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων με κατάλληλους δείκτες·

Or. en

Τροπολογία 36
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 
δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
προερχόμενους από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία των πολιτών και να εκπονήσουν, 
μέσα σε ένα έτος, ευρωπαϊκά σχέδια 
δράσης για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων με σαφή κριτήρια αξιολόγησης·

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων 
δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει 
να απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
προερχόμενους από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, τη βιομηχανία και την 
κοινωνία των πολιτών και να εκπονήσουν, 
μέσα σε ένα έτος, ευρωπαϊκά σχέδια 
δράσης για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων με σαφή κριτήρια αξιολόγησης και 
μηχανισμούς χρηματοοικονομικής 
βοήθειας της ΕΕ·

Or. lt
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Τροπολογία 37
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
κατεπειγόντως την ισχύουσα νομοθεσία 
στον τομέα των αποβλήτων προκειμένου 
να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες 
βασικές προϋποθέσεις για μια λειτουργική 
αγορά·

Or. de

Τροπολογία 38
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
αλυσίδα συστήματος φύλαξης, που θα 
υπόκειται στις αναγκαίες εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, η οποία θα υποχρεώνει τους 
παραγωγούς σε ολόκληρη την αλυσίδα να 
χρησιμοποιούν διαφανές σύστημα 
καταγραφής της χρήσης πόρων, και θα 
παρέχει δυνατότητα για ευφιέστερη 
χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 39
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Karin Kadenbach, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 β. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
περισσότερες συνεργασίες μεταξύ φορέων 
σε ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης 
αξίας με βάση τη δέοσυα κατανόηση των 
χαρακτηριστικών της αλυσίδας 
προστιθέμενης αξίας, των προκλήσεων 
και των εμποδίων·

Or. en

Τροπολογία 40
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξαλείψουν τυχόν εμπόδια που 
παρεμποδίζουν τη λειτουργία της αγοράς
δευτερογενών υλών και να τονώσουν τη 
ζήτηση ή τη διαθεσιμότητα
ανακυκλώσιμων υλικών και παράγωγων 
προϊόντων, μεταξύ άλλων, θέτοντας
αυστηρά  κριτήρια για τον 
αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων για 
περαιτέρω πρωταρχικές ροές αποβλήτων 
ή παρέχοντας οικονομικά κίνητρα, όπως
μείωση του ΦΠΑ για τις δευτερογενείς 
ύλες, για τομείς στους οποίους 
εντοπίζονται αδυναμίες της αγοράς ή 
μέτρα στήριξης για τη χρησιμοποίηση 
καινοτόμων τεχνολογιών συλλογής και 
διαχωρισμού των αποβλήτων· ως εκ 
τούτου, ζητεί επίσης τη δημιουργία
«χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη στην 
εσωτερική αγορά η ελεύθερη μεταφορά 
αποβλήτων για ανακύκλωση μεταξύ των 
κρατών μελών· θεωρεί ωστόσο 
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απαραίτητο να επιζητείται σε μεγαλύτερο 
βαθμό από ότι προηγουμένως η τήρηση 
των αρχών που απορρέουν από τις 
ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως 
λ.χ του κανονισμού για τις μεταφορές 
αποβλήτων (κανονισμός (EΚ) αριθ. 
1013/2006), καθώς και συγκρίσιμων 
υψηλών προδιαγραφών σε όλη την ΕΕ 

Or. de

Τροπολογία 41
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «εσωτερικής αγοράς» 
αποβλήτων, προκειμένου να είναι πιο 
εύκολη η μεταφορά αποβλήτων για 
ανακύκλωση μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 42
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
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υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση
μεταξύ των κρατών μελών·

υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013 και άλλα μέσα της χρηματαγοράς, 
καθώς και να διευκολύνουν την μεταφορά 
των αποβλήτων που προορίζονται για 
ανακύκλωση στο πλαίσιο του πράσινου 
καταλόγου σχετικά με την εξαγωγή για 
αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων 

Or. fr

Τροπολογία 43
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013·

Or. it

Τροπολογία 44
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και την αγορά 
επαναχρησιμοποιούμενων υλικών και να 
προωθήσουν τη ζήτηση ανακυκλώσιμων 
και επαναχρησιμοποιούμενων υλικών 
θέτοντας κριτήρια για τον 
αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων και 
οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση (εξαιρουμένης της 
αποτέφρωσης και της απόρριψης σε 
χωματερή) μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 45
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας 
κριτήρια για τον αποχαρακτηρισμό των 
αποβλήτων και οικονομικά κίνητρα, όπως 
μείωση του ΦΠΑ για τις δευτερογενείς 
ύλες, μέχρι το 2013· ως εκ τούτου, ζητεί 
επίσης τη δημιουργία «χώρου Σένγκεν» 
αποβλήτων, προκειμένου να είναι πιο 
εύκολη η μεταφορά αποβλήτων για 
ανακύκλωση μεταξύ των κρατών μελών·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών μέσω της ταχείας 
ανάπτυξης κριτηρίων για τον 
αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων και των 
υποπροϊόντων και την ανάπτυξη 
οικονομικών κινήτρων μέχρι το 2013· ως 
εκ τούτου, ζητεί επίσης τη δημιουργία 
«χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 46
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

2. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την 
επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και τη 
χρήση δευτερογενών υλών και να 
προωθήσουν τη ζήτηση για 
επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων 
πρώτων υλών θέτοντας κριτήρια για τον 
αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων και 
οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες·

Or. en

Τροπολογία 47
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των 
αποβλήτων και οικονομικά κίνητρα, 
όπως μείωση του ΦΠΑ για τις 
δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 2013· ως εκ 
τούτου, ζητεί επίσης τη δημιουργία
«χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξαλείψουν τα εμπόδια που 
παρεμποδίζουν μια λειτουργική αγορά 
δευτερογενών υλών και να προωθήσουν τη 
ζήτηση ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας
περαιτέρω κριτήρια για τον 
αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων και 
οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
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μεταξύ των κρατών μελών· μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 48
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών καθώς και την προσφορά και τη 
ζήτηση ανακυκλώσιμων υλικών και 
παραγώγων προϊόντων θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα· ως εκ τούτου, 
ζητεί επίσης τη δημιουργία «χώρου 
Σένγκεν» αποβλήτων, προκειμένου να 
είναι πιο εύκολη η μεταφορά αποβλήτων 
για ανακύκλωση μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. de

Τροπολογία 49
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης την
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δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς αποβλήτων, προκειμένου να είναι 
πιο εύκολη η μεταφορά αποβλήτων για 
ανακύκλωση μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 50
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
αναπτύξουν πιο ενισχυμένη περιφερειακή 
συνεργασία στον τομέα των μεθόδων και 
διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 51
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
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ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί  αυξημένη 
συνεργασία  μεταξύ των οργάνων  
αξιολόγησης της συμμόρφωσης στα 
κράτη μέλη, όπως ορίζει ο κανονισμός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 765/2008 για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά 
την εμπορία των προϊόντων, με σκοπό 
την καθιέρωση ενιαίων ελάχιστων 
απαιτήσεων διαπίστευσης και την 
επιτάχυνση της παρακολούθησης της 
επιβολής μέσω της συνεργασίας στο 
πλαίσιο του δικτύου IMPEL·

Or. ro

Τροπολογία 52
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας 
κριτήρια για τον αποχαρακτηρισμό των 
αποβλήτων και οικονομικά κίνητρα, όπως 
μείωση του ΦΠΑ για τις δευτερογενείς 
ύλες, μέχρι το 2013· ως εκ τούτου, ζητεί 
επίσης τη δημιουργία «χώρου Σένγκεν» 
αποβλήτων, προκειμένου να είναι πιο 
εύκολη η μεταφορά αποβλήτων για 
ανακύκλωση μεταξύ των κρατών μελών·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών μέσω της 
ανάπτυξης κριτηρίων για τον 
αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο περί 
αποβλήτων (2008/98/EΚ) και οικονομικά 
κίνητρα, όπως μείωση του ΦΠΑ για τις 
δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 2013· κατά 
συνέπεια, ζητεί επίσης τη σωστή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για 
την ανακύκλωση και καλύτερη λειτουργία 
των κανόνων για τη φόρτωση αποβλήτων 
που περιλαμβάνονται στους «πράσινους 
καταλόγους»· ως πρώτο βήμα προς την 
κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή πρέπει να 
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διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία 
μεταξύ των κρατών μελών των 
αποβλήτων που συλλέγονται προς 
ανακύκλωση και τα οποία έχουν 
αποχωρισθεί από τα υπολλειμματικά 
απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 53
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τις δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 
2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη 
δημιουργία «χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών 
υλών και να προωθήσουν τη ζήτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια 
για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων 
και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του 
ΦΠΑ για τα απόβλητα, μέχρι το 2013· ως 
εκ τούτου, ζητεί επίσης τη δημιουργία 
«χώρου Σένγκεν» αποβλήτων, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 
μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. sv

Τροπολογία 54
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marisa Matias, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 a. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναζητήσει την ανάπτυξη γεωγραφικού 
μοντέλου που θα διασφαλίζει τη μέγιστη 
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προστιθέμενη αξία της χρήσης πόρων 
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το 
περιβάλλον, κατ’ αναλογία της έκθεσης 
για μια αποτελεσματική στρατηγική της 
Ευρώπης στα τομέα των πρώτων υλών 
(2011/2056(INI))· καλεί την Επιτροπή να 
καταγράψει τις εναλλακτικές λύσεις όσον 
αφορά τις εν λόγω πρώτες ύλες και να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την μη 
απαραίτητη κατανάλωση πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 55
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 a. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει
σαφές ότι η συλλογή και επεξεργασία των 
χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων προς 
ανακύκλωση από τα νοικοκυριά δεν 
πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε 
δημόσιες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 56
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 a. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφές ότι η συλλογή και επεξεργασία των 
χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων προς 
ανακύκλωση από τα νοικοκυριά δεν 
πρέπει να θεωρείται ως υπηρεσία γενικού 
συμφέροντος (ΥΓΣ) η οποία μπορεί να 
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ανατίθεται αποκλειστικά σε δημόσιες 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 57
Judith A. Merkies, Satu Hassi, Bas Eickhout, Nessa Childers, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 β. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις 
επιπτώσεις ενός φόρου επί των πόρων και 
των παρθένων πρώτων υλών και ιδίως 
τις παρενέργειες, όπως η μη βιώσιμη 
υποκατάσταση, η φοροαποφυγή ή η 
μεταφορά οικονομικών δραστηριοτήτων 
σε τρίτες χώρες και να υποβάλει 
προτάσεις για τη θέσπιση μέσων της ΕΕ 
στον τομέα αυτό, σύμφωνα με την 
προτεραιότητα για την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων· η φορολόγηση των 
πόρων πρέπει να υπηρετεί τον στόχο της 
προώθησης της επαναχρησιμοποίησης 
και της ανακύκλωσης αντί της εξαγωγής 
παρθένων υλικών και να συμβάλει στην 
μετακύλιση των φορολογικών 
επιβαρύνσεων από την εργασία στους 
πόρους·

Or. en

Τροπολογία 58
Judith A. Merkies, Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen, 
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 γ. επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητο 
να υπάρξει αυστηρότερη εποπτεία της 
εφαρμογής της νομοθεσίας περί 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 59
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
την έρευνα και την τεχνολογική 
καινοτομία προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι η «Ένωση καινοτομίας» 
είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις για 
μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους·

3. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
την έρευνα και την τεχνολογική 
καινοτομία προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι η «Ένωση καινοτομίας» 
είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις για 
μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους· καλεί στο 
πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων για τη «βέλτιστη πρακτική» 
στον τομέα της «απόδοσης των πόρων» η 
οποία θα είναι ευπρόσιτη σε όλους τους 
πολίτες και όλες τις επιχειρήσεις και θα 
συμβάλλει στη διάδοση λύσεων και νέων 
ιδεών καθώς και στην υλοποίησή τους·

Or. de

Τροπολογία 60
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει
την έρευνα και την τεχνολογική 
καινοτομία προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία  
υπογραμμίζει ότι η «Ένωση καινοτομίας» 
είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις για 
μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους·

3. Εκφράζει την ανησυχία του για τις 
δημοσιονομικές περικοπές, στις οποίες, 
υπό το πρόσχημα της κρίσης, προβαίνουν 
πολλά κράτη μέλη όσον αφορά τις 
πολιτικές έρευνας και ανάπτυξης και 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την έρευνα και την 
τεχνολογική καινοτομία προκειμένου να 
επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια πράσινη 
οικονομία υπογραμμίζει ότι η «Ένωση 
καινοτομίας» είναι μία από τις κινητήριες 
δυνάμεις για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους·

Or. es

Τροπολογία 61
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
την έρευνα και την τεχνολογική 
καινοτομία προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία·
υπογραμμίζει ότι η «Ένωση καινοτομίας» 
είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις για 
μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους·

3. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
κάθε είδους δράση, σε εσωτερικό και 
διεθνές επίπεδο, για την έρευνα και την 
τεχνολογική καινοτομία προκειμένου η ΕΕ 
να ανακτήσει να ανταγωνιστικότητα στην 
διεθνή αγορά· υπογραμμίζει ότι η «Ένωση 
καινοτομίας» είναι μία από τις κινητήριες 
δυνάμεις για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους·

Or. it

Τροπολογία 62
Bas Eickhout, Satu Hassi, Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
την έρευνα και την τεχνολογική
καινοτομία προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι η «Ένωση καινοτομίας» 
είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις για 
μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους·

3. παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει 
και να προαγάγει την καινοτομία και τα 
βιώσιμα επιχειρηματικά πρότυπα, όπως ή 
χρηματοδοτική μίσθωση, όπου 
συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη 
τομεακών βιομηχανικών στρατηγικών 
που είναι απαραίτητες για να συμβάλουν 
στη μετάβαση σε μια αποτελεσματική από 
απόψεως πόρων οικονομία· υπογραμμίζει 
ότι η «Ένωση καινοτομίας» και η 
Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την 
Καινοτομία στις Πρώτες Ύλες 
συγκαταλέγονται μεταξύ των κινητήριων 
δυνάμεων για μια αποτελεσματική από 
απόψεως πόρων Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 63
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
την έρευνα και την τεχνολογική 
καινοτομία προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι η «Ένωση καινοτομίας» 
είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις για 
μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους·

3. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
ιδίως την έρευνα και την τεχνολογική 
καινοτομία προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μετάβαση σε μια αποτελεσματική από 
απόψεως χρήσης πόρων οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι η «Ένωση καινοτομίας» 
είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις για 
μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους·

Or. en

Τροπολογία 64
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
την έρευνα και την τεχνολογική 
καινοτομία προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι η «Ένωση καινοτομίας» 
είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις για 
μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους·

3. παροτρύνει την Επιτροπή να
παρακινήσει ρηξικέλευθο προβληματισμό 
για να ωθήσει την προώθηση –
τεχνολογικής - καινοτομίας προκειμένου 
να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια βιώσιμη
οικονομία· υπογραμμίζει ότι η «Ένωση 
καινοτομίας» και ειδικότερα ο πρόγραμμα 
πλαίσιο εργασίας Ορίζων 2020 και η 
Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την 
Καινοτομία στις Πρώτες Ύλες αποτελούν 
τις κινητήριες δυνάμεις για μια Ευρώπη 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους·

Or. en

Τροπολογία 65
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
την έρευνα και την τεχνολογική 
καινοτομία προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι η «Ένωση καινοτομίας» 
είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις για 
μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους·

3. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
την έρευνα και την τεχνολογική 
καινοτομία προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι η «Ένωση καινοτομίας», 
και ιδίως η ευρωπαϊκή εταιρική σχέση 
καινοτομίας για πρώτες ύλες, είναι μία 
από τις κινητήριες δυνάμεις για μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 
τους πόρους·

Or. de

Τροπολογία 66
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων·

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, το συντομότερο 
δυνατό- γνωστοποιώντας τους λόγους για 
τη λήψη της απόφασης -  σαφείς, 
αυστηρούς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, καθώς και την 
παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία και 
πιθανές συγκυριακές διακυμάνσεις·

Or. de

Τροπολογία 67
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων·

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, καθώς και να 
εξετάσουν ενδεχόμενη αναθεώρηση του 
Κανονισμού που αφορά τις στατιστικές 
για τα απόβλητα ώστε να υπάρχει στέρεη 
και αξιόπιστη βάση για την προώθηση 
της ανακύκλωσης·

Or. fr
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Τροπολογία 68
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων·

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμφωνήσουν να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες, δηλαδή
αποτύπωμα εδάφους, αποτύπωμα 
ύδατος, αποτύπωμα υλικού και 
αποτύπωμα άνθρακα, οικονομικής 
δραστηριότητας, οι οποίοι να λαμβάνουν 
υπόψη την κλιματική αλλαγή, τη 
βιοποικιλότητα και την αποδοτική χρήση 
των πόρων, και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες για την 
αντιμετώπιση των δεσμευτικών 
εξειδικευμένων ανά χώρα στόχων 
μείωσης, οι οποίες θα στηρίζονται από 
κονδύλια και χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς μέχρι το 2013·

Or. en

Τροπολογία 69
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων·

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, σε 
συνεργασία με κομβικούς φορείς, οι 
οποίοι να λαμβάνουν υπόψη την κλιματική 
αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και την 
αποδοτική χρήση των πόρων·
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Or. en

Τροπολογία 70
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι 
να λαμβάνουν υπόψη την κλιματική 
αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και την 
αποδοτική χρήση των πόρων·

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, έως το τέλος του 2013, να υποβάλει 
συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες 
που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση 
των δεσμευτικών εξειδικευμένων ανά 
χώρα στόχων μείωσης, οι οποίες θα 
στηρίζονται από κονδύλια και 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 71
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012,
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων·

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, το ταχύτερο δυνατό, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων·

Or. de

Τροπολογία 72
Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων·

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2013, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων·

Or. pl

Τροπολογία 73
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων·

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, και να εναρμονίσουν 
τις μεθόδους μέτρησης και τις 
στατιστικές για τα απόβλητα ώστε να 
προωθηθεί η ανακύκλωση·

Or. fr

Τροπολογία 74
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων·

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων, καθώς και να 
εξετάσουν την αναθεώρηση του 
κανονισμού περί στατιστικών στοιχείων 
για τα απόβλητα, προκειμένου να υπάρχει 
αξιόπιστη βάση για την παρακολούθηση 
της ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 75
Nick Griffin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων·

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν, έως το τέλος του 2012, 
σαφείς και μετρήσιμους δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, 
την εξάντληση του πετρελαίου, τη 
βιοποικιλότητα και την αποδοτική χρήση 
των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 76
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. Εφιστά την προσοχή στην πρόταση 
της Επιτροπής Περιφερειών σχετικά με  
την δυνατότητα να εγκριθεί μία δέσμη 
τεσσάρων δεικτών όσον αφορά την 
χρήση των πόρων: το αποτύπωμα στη γη, 
η χρήση των πρώτων υλών 
(βιοποικιλότητα, βιολογικοί και ορυκτοί 
πόροι), το αποτύπωμα στο νερό και το 
αποτύπωμα της εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου.

Or. es

Τροπολογία 77
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος και να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης·

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σύμφωνα με 
συνεκτικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων
σε μη συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα και να προτείνει περαιτέρω 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
σχετικά με την απόδοση των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας , της ανακυκλωσιμότητας 
και της επαναχρησιμοποίησής τους, 
προκειμένου να βελτιωθεί ο 
περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος και να 
προαχθούν οι αγορές ανακύκλωσης· 
επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι στις 
εκτιμήσεις των επιπτώσεων πρέπει ιδίως 
να εξετάζονται οι επιπτώσεις στην 
ανταγωνιστικότητα και να διασφαλίζεται 
ότι δεν θα εκπονούνται διατάξεις που 
επικαλύπτουν άλλες ρυθμίσεις·
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Or. de

Τροπολογία 78
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος και να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης·

5. καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που 
προτείνει διεύρυνση του πεδίου
εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό 
σχεδιασμό, να αξιολογήσει προηγουμένως 
και με ιδιαίτερη προσοχή τις επιπτώσεις 
στο κόστος παραγωγής και στο κόστος 
για τον τελικό καταναλωτή·

Or. it

Τροπολογία 79
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της 
ανακυκλωσιμότητας και του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας, της επισκευασιμότητας
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να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος και να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης 

και της επαναχρησιμοποίησής τους, 
προκειμένου να βελτιωθεί ο 
περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος και να 
προαχθούν οι αγορές ανακύκλωσης 

Or. en

Τροπολογία 80
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος καικαι να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης 

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος και να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης 

Or. en

Τροπολογία 81
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
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σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος καικαι να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης 

σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της 
ανακυκλωσιμότητας και του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος και να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης 

Or. en

Τροπολογία 82
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος καικαι να προαχθούν οι 
αγορές ανακύκλωσης·

5. καλεί την Επιτροπή ούτε να επεκτείνει 
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα ούτε να 
προτείνει περαιτέρω απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού σχετικά με την 
απόδοση των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 83
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος καικαι να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης 

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της 
ανακυκλωσιμότητας, της ανακύκλωσης 
στο τέλος του κύκλου ζωής, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος και να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης 

Or. en

Τροπολογία 84
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος και να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης·

5. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
ενδεχόμενη επέκταση του πεδίου
εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό 
σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα, να αξιολογήσει 
συνεκτικά την εφαρμογή της ισχύουσας 
οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό σε 
ότι αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
την οικονομία και τη λειτουργικότητα 
των αγορών·

Or. de
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Τροπολογία 85
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος και να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης·

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων,  συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της
ανακυκλωσιμότητας της ανθεκτικότητας 
και της επαναχρησιμοποίησής τους, 
προκειμένου να βελτιωθεί ο 
περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος και να 
προαχθούν οι αγορές ανακύκλωσης·

Or. de

Τροπολογία 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος και να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης 

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μέτρα 
σχεδιασμού των προϊόντων για την 
απόδοση των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και της 
ανακυκλωσιμότητας, προκειμένου να 
βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους
αντίκτυπος .
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Or. en

Τροπολογία 87
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου 
να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος και να προαχθούν οι αγορές 
ανακύκλωσης 

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει 
περαιτέρω απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού σχετικά με την συνολική 
αποτελεσματικότητα στη χρήση πόρων 
και την απόδοση των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της 
ανθεκτικότητας, της περιεκτικότητας σε 
άνθρακα και της επαναχρησιμοποίησής 
τους, προκειμένου να βελτιωθεί ο 
περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος καικαι 
να προαχθούν οι αγορές ανακύκλωσης 

Or. en

Τροπολογία 88
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. ζητεί να επεκταθεί η περιβαλλοντική 
ενημέρωση στα συμβατικά προϊόντα 
μαζικής κατανάλωσης· υποστηρίζει τους 
πειραματισμούς σε εθνικό επίπεδο όσον 
αφορά την περιβαλλοντική προβολή και 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επεξεργασθεί εναρμονισμένη ευρωπαϊκή 
μέθοδο για τον υπολογισμό του 
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περιβαλλοντικού αποτυπώματος των 
προϊόντων, με σκοπό την καλύτερη 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
προϊόντα που δεν διαθέτουν τις εν χρήσει 
διακρίσεις, όπως το βιολογικό σήμα, το 
σήμα ενεργειακής απόδοσης ή το σήμα 
της βιολογικής γεωργίας.

Or. fr

Τροπολογία 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 a. υποστηρίζει ότι η βιώσιμη χρήση των 
πρώτων υλών συμβάλλει όχι μόνο στην 
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 
αλλά και στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος και ότι, ως εκ τούτου, 
πρέπει να ενσωματωθεί όσο πιο συνολικά 
γίνεται στους άλλους τομείς πολιτικής της 
ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 90
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Satu Hassi, Bas Eickhout, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 a. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική 
χρήση των πόρων αποτελεί εγκάρισιο 
ζήτημα· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την ατζέντα αυτή σε άλλες 
πολιτικές, ιδίως τις κυρίαρχες πολιτικές 
της οικονομικής διακυβέρνησης, όπως η 
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Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 91
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, καθώς και το 
όραμά του για το 2050, μαζί με τα 
ορόσημά του· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει άμεσα όλες τις νομοθετικές 
και λοιπές πρωτοβουλίες που απαιτούνται 
για να επιτευχθούν τα ορόσημα και να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα ευθυγραμμιστούν με αυτές·

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, καθώς και το 
όραμά του για το 2050, μαζί με τα 
ορόσημά του· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει άμεσα όλες τις νομοθετικές 
και λοιπές πρωτοβουλίες που απαιτούνται 
για να επιτευχθούν τα ορόσημα και να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα ευθυγραμμιστούν με συνεκτικό τρόπο 
με αυτές·

Or. de

Τροπολογία 92
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, καθώς και το 
όραμά του για το 2050, μαζί με τα 
ορόσημά του· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει άμεσα όλες τις νομοθετικές 

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, καθώς και το 
όραμά του για το 2050, μαζί με τα 
ορόσημά του· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει άμεσα όλες τις νομοθετικές 
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και λοιπές πρωτοβουλίες που απαιτούνται 
για να επιτευχθούν τα ορόσημα και να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα ευθυγραμμιστούν με αυτές·

και λοιπές πρωτοβουλίες που απαιτούνται 
για να επιτευχθούν τα ορόσημα και να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα ευθυγραμμιστούν με αυτές· συνιστά 
στην Επιτροπή να διατηρήσει ένα 
σταθερό νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου 
να μην θέσει εν κινδύνω τις 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αλλά και να 
προτείνει την κατάργηση της νομοθεσίας 
που θα έχει αποδειχθεί ατελέσφορη, 
περιττή ή εμπόδιο για την ανάκαμψη και 
την οικονομική ανάπτυξη·

Or. it

Τροπολογία 93
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, καθώς και το 
όραμά του για το 2050, μαζί με τα 
ορόσημά του· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει άμεσα όλες τις νομοθετικές 
και λοιπές πρωτοβουλίες που απαιτούνται
για να επιτευχθούν τα ορόσημα και να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα ευθυγραμμιστούν με αυτές·

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, καθώς και το 
όραμά του για το 2050, μαζί με τα 
ορόσημά του· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει άμεσα όλες τις αναγκαίες 
πρωτοβουλίες για να επιτευχθούν τα 
ορόσημα και να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
πολιτικές της ΕΕ θα ευθυγραμμιστούν με 
αυτές·

Or. en

Τροπολογία 94
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, καθώς και το 
όραμά του για το 2050, μαζί με τα 
ορόσημά του· καλεί την Επιτροπή να
παρουσιάσει άμεσα όλες τις νομοθετικές 
και λοιπές πρωτοβουλίες που απαιτούνται 
για να επιτευχθούν τα ορόσημα και να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα ευθυγραμμιστούν με αυτές·

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, καθώς και το 
όραμά του για το 2050, μαζί με τα 
ορόσημά του· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη έχουν κατ’ 
αρχάς εφαρμόσει πλήρως την τρέχπυσα 
νομοθεσία, π.χ. για τη διαχείριση των 
αποβλήτων και των υδάτων, πριν 
παρουσιάσει τις νομοθετικές και λοιπές 
πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να 
επιτευχθούν τα ορόσημα και να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα ευθυγραμμιστούν με αυτές·

Or. en

Τροπολογία 95
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Jo 
Leinen, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, καθώς και το 
όραμά του για το 2050, μαζί με τα 
ορόσημά του· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει άμεσα όλες τις νομοθετικές 
και λοιπές πρωτοβουλίες που απαιτούνται 
για να επιτευχθούν τα ορόσημα και να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα ευθυγραμμιστούν με αυτές·

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, καθώς και το 
όραμά του για το 2050, μαζί με τα 
ορόσημά του· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει άμεσα όλες τις νομοθετικές 
και λοιπές πρωτοβουλίες που απαιτούνται 
για να επιτευχθούν τα ορόσημα και να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα ευθυγραμμιστούν με αυτές· υπενθυμίζει 
ότι η αποσύνδεση της οικονομικής 
ανάπτυξης από την κατανάλωση πόρων 
έχει ζωτική σημασία για τη βελτίωση της 
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ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και τη 
μείωση της εξάρτησης από πόρους·

Or. en

Τροπολογία 96
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, καθώς και το 
όραμά του για το 2050, μαζί με τα 
ορόσημά του· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει άμεσα όλες τις νομοθετικές 
και λοιπές πρωτοβουλίες που απαιτούνται 
για να επιτευχθούν τα ορόσημα και να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα ευθυγραμμιστούν με αυτές·

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη, καθώς και το 
όραμά του για το 2050, μαζί με τα 
ορόσημά του· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει άμεσα όλες τις νομοθετικές 
και λοιπές πρωτοβουλίες που απαιτούνται 
για να επιτευχθούν τα ορόσημα και να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα ευθυγραμμιστούν με αυτές και το 
συνολικό όραμα της ΕΕ για την 
οικοδόμηση μιας οικονομίας χαμηλού 
άνθρακα μέχρι το 2050, με τον 
περιορισμό, μεταξύ άλλων, των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
80 έως 95% σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990·

Or. en

Τροπολογία 97
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 a. υπογραμμίζει ότι η αποσύνδεση της 
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οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση πόρων έχει ζωτική σημασία 
για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και τη 
μείωση της εξάρτησης από πόρους·

Or. en

Τροπολογία 98
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, 
μέχρι τα τέλη του 2012, ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για βιώσιμη κατανάλωση και 
παραγωγή (ΒΚΠ), θεσπίζοντας 
διαδικασία για τον εντοπισμό των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών 
προτεραιότητας που συμβάλλουν τα 
μέγιστα ώστε οι βασικοί τομείς 
παγκόσμιας κατανάλωσης υδάτων, 
εδαφών, υλών και άνθρακα να συνάδει με 
τους δείκτες κατανάλωσης που ορίζονται 
στον οδικό χάρτη για την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων, που θα συνοδεύεται 
από νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες 
προτεραιότητας με τα αντίστοιχα 
εργαλεία, όπου περιλαμβάνονται και οι 
μηχανισμοί που μπορούν να βελτιώσουν 
την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας 
εφοδιασμού και η δυνατότητα να 
καθοριστούν κριτήρια αναφοράς σχετικά 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις ή τις 
βέλτιστες επιδόσεις, μέσω εφαρμοστικών 
μέτρων·

Or. en
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Τροπολογία 99
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τις 
οικονομικές τους στρατηγικές σε ριζικά 
βελτιωμένη αποδοτικότητα των πόρων, η 
οποία θα οδηγήσει σε αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση πόρων· πιστεύει επίσης ότι 
υπάρχει ανάγκη να επικεντρωθεί το 
ενδιαφέρον τόσο στην αποδοτικότητα όσο 
και στην αποτελεσματικότητα της χρήσης 
των πόρων·

7. Κατανοεί ότι οιαδήποτε δράση 
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά την
χρήση των πόρων, δεν μπορεί να 
περιορίζεται αποκλειστικώς στον 
δημόσιο τομέα και ζητεί, ως εκ τούτου, 
από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
επιχειρήσεις να στηρίξουν τις οικονομικές 
τους στρατηγικές σε ριζικά βελτιωμένη 
αποδοτικότητα των πόρων, η οποία θα 
οδηγήσει σε αποσύνδεση της οικονομικής 
ανάπτυξης από την κατανάλωση πόρων·
πιστεύει επίσης ότι υπάρχει ανάγκη να 
επικεντρωθεί το ενδιαφέρον τόσο στην 
αποδοτικότητα όσο και στην 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
πόρων·

Or. es

Τροπολογία 100
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τις 
οικονομικές τους στρατηγικές σε ριζικά 
βελτιωμένη αποδοτικότητα των πόρων, η 
οποία θα οδηγήσει σε αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση πόρων· πιστεύει επίσης ότι 
υπάρχει ανάγκη να επικεντρωθεί το 
ενδιαφέρον τόσο στην αποδοτικότητα όσο 
και στην αποτελεσματικότητα της χρήσης 

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τις 
οικονομικές τους στρατηγικές σε ριζικά 
βελτιωμένη αποδοτικότητα των πόρων, η 
οποία θα οδηγήσει σε αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση και την εξάντληση των
πόρων· πιστεύει επίσης ότι υπάρχει ανάγκη 
να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον τόσο στην 
αποδοτικότητα όσο και στην 
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των πόρων· αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 101
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τις 
οικονομικές τους στρατηγικές σε ριζικά 
βελτιωμένη αποδοτικότητα των πόρων, η 
οποία θα οδηγήσει σε αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση πόρων· πιστεύει επίσης ότι 
υπάρχει ανάγκη να επικεντρωθεί το 
ενδιαφέρον τόσο στην αποδοτικότητα όσο 
και στην αποτελεσματικότητα της χρήσης 
των πόρων·

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τις 
οικονομικές τους στρατηγικές σε ριζικά 
βελτιωμένη αποδοτικότητα των πόρων, η 
οποία θα οδηγήσει σε απόλυτη 
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης 
από την κατανάλωση πόρων· πιστεύει 
επίσης ότι υπάρχει ανάγκη να επικεντρωθεί 
το ενδιαφέρον τόσο στην αποδοτικότητα 
όσο και στην αποτελεσματικότητα της 
χρήσης των πόρων, ιδίως των υλών1·

__________________
1 Οι ύλες αποτελούν ειδική κατηγορία 
πόρων: τις διάφορες μορφές από τις 
οποίες περνούν ορισμένοι φυσικοί πόροι 
(βιομάζα, εξορυσσόμενα ορυκτά, 
μεταλλικά ορυκτά, ορυκτοί ενεργειακοί 
πόροι) από την εξόρυξή τους μέχρι την 
εξάλειψή τους. Οι ύλες περιλαμβάνουν 
λοιπόν καθετί που εξορύσσεται ή που 
προκύπτει από φυσικούς πόρους, είτε 
οργανικούς είτε ανόργανους, σε 
οποιαδήποτε στιγμή του κύκλου ζωής 
τους.

Or. fr

Τροπολογία 102
Bas Eickhout, Satu Hassi



PE485.854v01-00 56/75 AM\895357EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τις 
οικονομικές τους στρατηγικές σε ριζικά 
βελτιωμένη αποδοτικότητα των πόρων, η 
οποία θα οδηγήσει σε αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση πόρων· πιστεύει επίσης ότι 
υπάρχει ανάγκη να επικεντρωθεί το 
ενδιαφέρον τόσο στην αποδοτικότητα 
όσο και στην αποτελεσματικότητα της
χρήσης των πόρων·

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και
τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τις 
οικονομικές τους στρατηγικές σε ριζικά 
βελτιωμένη αποδοτικότητα και την 
παραγωγικότητα των πόρων, η οποία θα 
οδηγήσει σε απόλυτη αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 103
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τις 
οικονομικές τους στρατηγικές σε ριζικά 
βελτιωμένη αποδοτικότητα των πόρων, η 
οποία θα οδηγήσει σε αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση πόρων· πιστεύει επίσης ότι 
υπάρχει ανάγκη να επικεντρωθεί το 
ενδιαφέρον τόσο στην αποδοτικότητα όσο 
και στην αποτελεσματικότητα της χρήσης 
των πόρων·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν ενεργά επενδύσεις για 
την έρευνα και την καινοτομία που θα 
επιφέρουν ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή, 
τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να 
στηρίξουν τις οικονομικές τους 
στρατηγικές σε ριζικά βελτιωμένη 
αποδοτικότητα των πόρων, η οποία θα 
οδηγήσει σε αποσύνδεση της οικονομικής 
ανάπτυξης από την κατανάλωση πόρων· 
πιστεύει επίσης ότι υπάρχει ανάγκη να 
επικεντρωθεί το ενδιαφέρον τόσο στην 
αποδοτικότητα όσο και στην 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
πόρων·

Or. el
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Τροπολογία 104
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Jo 
Leinen, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 a. καλεί την Επιτροπή, μέχρι τα τέλη 
του 2012, να εντοπίσει τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες προτεραιότητας που 
συμβάλλουν τα μέγιστα ώστε οι βασικοί 
τομείς παγκόσμιας κατανάλωσης 
υδάτων, εδαφών, υλών και άνθρακα να 
συνάδει με τους δείκτες κατανάλωσης 
που ορίζονται στον οδικό χάρτη για την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 105
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
ανάληψης δράσης για τη στήριξη της 
καινοτομίας και των επενδύσεων σε νέες 
τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα και 
για τη δημιουργία κινήτρων που θα 
αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την 
οικονομία· τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη πράσινης 
οικονομικής ανάπτυξης·

8. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
ανάληψης δράσης για τη στήριξη της 
καινοτομίας και των επενδύσεων σε νέες 
τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα και
για τη δημιουργία κινήτρων που θα 
αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την 
οικονομία· τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη πράσινης 
οικονομικής ανάπτυξης, αλλά επισημαίνει 
στο πλαίσιο αυτό την ιδιαίτερη θέση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. de
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Τροπολογία 106
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
ανάληψης δράσης για τη στήριξη της 
καινοτομίας και των επενδύσεων σε νέες 
τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα και 
για τη δημιουργία κινήτρων που θα 
αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την 
οικονομία· τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη πράσινης 
οικονομικής ανάπτυξης·

8. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
ανάληψης δράσης για τη στήριξη της 
καινοτομίας και των επενδύσεων σε νέες 
τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα και 
για τη δημιουργία κινήτρων που θα 
αποφέρουν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του ιδιωτικού 
τομέα για την επίτευξη πράσινης 
οικονομικής ανάπτυξης

Or. en

Τροπολογία 107
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
ανάληψης δράσης για τη στήριξη της 
καινοτομίας και των επενδύσεων σε νέες 
τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα και 
για τη δημιουργία κινήτρων που θα 
αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την 
οικονομία· τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη πράσινης 
οικονομικής ανάπτυξης·

8. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
ανάληψης δράσης για τη στήριξη της 
καινοτομίας και των επενδύσεων σε νέες 
τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα και 
για τη δημιουργία κινήτρων που θα 
αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την 
οικονομία· τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
ιδιωτικού τομέα, ιδίως των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, για την επίτευξη πράσινης 
οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 108
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Marisa Matias, 
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Jo Leinen, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
ανάληψης δράσης για τη στήριξη της 
καινοτομίας και των επενδύσεων σε νέες 
τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα και 
για τη δημιουργία κινήτρων που θα 
αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την 
οικονομία· τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη πράσινης 
οικονομικής ανάπτυξης·

8. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
ανάληψης δράσης για τη στήριξη της 
καινοτομίας και των επενδύσεων σε νέες 
τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως μια εταιρεία χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, και για τη δημιουργία κινήτρων 
που θα αποφέρουν τόσο βραχυπρόθεσμα 
όσο και μακροπρόθεσμα οφέλη για την 
οικονομία· τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη πράσινης 
οικονομικής ανάπτυξης 

Or. en

Τροπολογία 109
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
ανάληψης δράσης για τη στήριξη της 
καινοτομίας και των επενδύσεων σε νέες 
τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα και 
για τη δημιουργία κινήτρων που θα 
αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την 
οικονομία· τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη πράσινης 
οικονομικής ανάπτυξης·

8. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
ανάληψης δράσης για τη στήριξη της 
καινοτομίας και των επενδύσεων σε νέες 
τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα και 
για τη δημιουργία κινήτρων που θα 
αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την 
οικονομία· υπογραμμίζει σε σχέση αυτό 
τη σημασία εξεύρεσης λύσεων για την 
περαιτέρω ενίσχυση και τόνωση των 
ευρωπαϊκών κεφαλαίων επιχειρηματικού 
κινδύνου, που θα στηριχθούν από 
οργανισμούς του δημόσιου φορέα αλλά 
και από αυξημένη ιδιωτική 
χρηματοδότηση· τονίζει τον κεντρικό 
ρόλο του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη 
πράσινης οικονομικής ανάπτυξης 
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Or. en

Τροπολογία 110
Judith A. Merkies, Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Jutta Haug, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 a. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 
με την αυξημένη εφαρμογή της 
νανοτεχνολογίας – π.χ. άργυρος ως 
νανοσωματίδιο για αντιβακτηριακή 
δράση – που ενδέχεται να οδηγήσει σε 
αδυναμία ανάκτησης των υλικών αυτών· 
ζητεί να εκπονηθεί προσεκτική μελέτη 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν 
από την ευρύτερη εφαρμογή αυτών των 
τεχνικών·

Or. en

Τροπολογία 111
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν ισότιμα τον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα όσον 
αφορά την επιβάρυνση των υπηρεσιών με 
ΦΠΑ, προκειμένου να υπάρξει ισότιμος 
ανταγωνισμός στην αγορά, στο πλαίσιο 
του οποίου ο ιδιωτικός τομέας θα 
μπορέσει να αναπτύξει το σύνολο του 
δυναμικού του, παρέχοντας πράσινη 
οικονομική ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία 112
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 β. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη ως 
κοινωνία ανακύκλωσης, πρέπει να 
επαναχρησιμοποιεί και να ανακυκλώνει 
σε μεγάλο βαθμό τα απόβλητά της και να 
παράγει δευτερεύουσες πρώτες ύλες με 
πιο αποτελεσματικό τρόπο: κατά 
συνέπεια, πρέπει να επεκταθεί σε επίπεδο 
ΕΕ η αρχή της εγγύτητας για όλες τις 
δράσεις ανάκτησης προκειμένου να 
υπάρξει βελτιστοποίηση της απόστασης 
από την πηγή έως την εγκατάσταση 
ανάκτησης·

Or. en

Τροπολογία 113
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντάξουν πλήρως τους στόχους της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντάξουν πλήρως τους στόχους της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών· καλεί τα κράτη 
μέλη να επιβεβαιώσουν την ανάγκη αυτή 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

Or. en
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Τροπολογία 114
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 a. επισημαίνει ότι το πλεονέκτημα του 
πρώτου έργου όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των έργων μπορεί 
να κατακτήσει αναπτυσσόμενες αγορές· η 
ΕΕ κατέχει περίπου το ένα τρίτο της 
παγκόσμιας αγοράς στον τομέα των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 115
Κρίτων Αρσένης, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 a. σημειώνει ότι για να επιτευχθεί η 
μετάβαση σε μια αποτελεσματική 
απόψεως χρήσης πόρων οικονομία, οι 
τιμές της αγοράς πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν πλήρως το επίπεδο 
έλλειψης πόρων καθώς και το κόστος που 
συνεπάγεται η παραγωγική διαδικασία· 
ζητεί την εφαρμογή της προσέγγισης του 
κύκλου ζωής στη διαδικασία 
απολογισμού και εσωτερικοποίησης του 
εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει»·

Or. en

Τροπολογία 116
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν κίνητρα που θα 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υπολογίζουν, 
να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων εκ 
μέρους τους, καθώς επίσης και μέτρα για 
την επέκταση της αρχής της ευθύνης του 
παραγωγού και την κατάργηση εμποδίων 
που αναστέλλουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν κίνητρα που θα 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υπολογίζουν, 
να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων
προωθώντας λ.χ. προσεγγίσεις τύπου ISO 
14001 για τα συστήματα οικολογικής 
διαχείρισης, καθώς επίσης και μέτρα για 
την καλύτερη δυνατή χρήση της αρχής της 
ευθύνης του παραγωγού και την 
κατάργηση εμποδίων που αναστέλλουν την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 117
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν κίνητρα που θα 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υπολογίζουν, 
να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων εκ 
μέρους τους, καθώς επίσης και μέτρα για 
την επέκταση της αρχής της ευθύνης του 
παραγωγού και την κατάργηση εμποδίων 
που αναστέλλουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν κίνητρα που θα 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υπολογίζουν, 
να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων εκ 
μέρους τους, καθώς επίσης και μέτρα για 
την κατάργηση εμποδίων που αναστέλλουν 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων·

Or. it

Τροπολογία 118
Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν κίνητρα που θα
ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υπολογίζουν, 
να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων εκ 
μέρους τους, καθώς επίσης και μέτρα για 
την επέκταση της αρχής της ευθύνης του 
παραγωγού και την κατάργηση εμποδίων 
που αναστέλλουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν κίνητραπου θα 
παροτρύνουν τις εταιρείες και τους 
δημόσιους οργανισμούς να υπολογίζουν 
και να βελτιώνουν συνεχώς τα 
αποτυπώματα ύδατος, εδάφους, υλικών 
και άνθρακα, για την επέκταση της αρχής 
της ευθύνης του παραγωγού και την 
κατάργηση εμποδίων που αναστέλλουν την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων 

Or. en

Τροπολογία 119
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν κίνητρα που θα 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υπολογίζουν, 
να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων εκ 
μέρους τους, καθώς επίσης και μέτρα για 
την επέκταση της αρχής της ευθύνης του 
παραγωγού και την κατάργηση εμποδίων 
που αναστέλλουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν κίνητρα που θα 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υπολογίζουν, 
να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων εκ 
μέρους τους, καθώς επίσης και να τους 
ενθαρρύνουν να βελτιώνουν αυτόνομα και 
συνεχώς την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων τους και την κατάργηση εμποδίων 
που αναστέλλουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 120
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Bas Eickhout, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Jo Leinen, Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν κίνητρα που θα 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υπολογίζουν, 
να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων εκ 
μέρους τους, καθώς επίσης και μέτρα για 
την επέκταση της αρχής της ευθύνης του 
παραγωγού και την κατάργηση εμποδίων 
που αναστέλλουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν κίνητρα που θα 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες και τους 
δημόσιους οργανισμούς να υπολογίζουν, 
να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς 
τα αποτυπώματα ύδατος, εδάφους, 
υλικών και άνθρακα, καθώς επίσης και 
μέτρα για την επέκταση της αρχής της 
ευθύνης του παραγωγού και την 
κατάργηση εμποδίων που αναστέλλουν την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 121
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν κίνητρα που θα 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υπολογίζουν, 
να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων εκ 
μέρους τους, καθώς επίσης και μέτρα για 
την επέκταση της αρχής της ευθύνης του 
παραγωγού και την κατάργηση εμποδίων 
που αναστέλλουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν κίνητρα που θα 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υπολογίζουν, 
να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων εκ 
μέρους τους, καθώς επίσης και μέτρα για 
την αξιοποίηση της αρχής της ευθύνης του 
παραγωγού, με την ανάπτυξη της 
καθοδήγησης της ΕΕ από την 
Ευρωπαϊκή Εεπιτροπή στο εγχείρημα 
των προγραμμάτων ανάκτησης και 
ανακύκλωσης και την κατάργηση 
εμποδίων που αναστέλλουν την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων;

Or. en
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Τροπολογία 122
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 a. επισημαίνει τη σημασία του ρόλου 
που διαδραματίζουν οι οργανώσεις των 
πολιτών για την αλλαγή στη διαδικασία 
μετασχηματισμού της οικονομίας· τονίζει 
την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών 
ευαισθητοποίησης και στρατηγικών για 
την αλλαγή της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών και την αποφυγή 
φαινομένων υποτροπής·

Or. en

Τροπολογία 123
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 a. υποστηρίζει την κατεπείγουσα 
ανάγκη για απόλυτη μείωση της χρήσης 
πόρων προκειμένου να αποτραπούν 
επερχόμενα προβλήματα όπως η έλλειψη 
πόρων και η αύξηση της τιμής των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 124
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)



AM\895357EL.doc 67/75 PE485.854v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 a. Υποστηρίζει ότι, κατά την επιλογή 
των μέσων, η Επιτροπή πρέπει να δίνει το 
προβάδισμα σε κίνητρα και εκούσιες 
λύσεις και όχι σε κρατικές ρυθμίσεις·

Or. de

Τροπολογία 125
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 a. καλεί την Επιτροπή για τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν επενδύσεις στον 
τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων 
και του ύδατος, προκειμένου να 
εκπληρωθούν οι απαιτήσεις σχετικά με το 
περιβαλλοντικό και υδάτινο κεκτημένο·

Or. lt

Τροπολογία 126
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 a. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει, 
και εάν χρειαστεί, να προτείνει 
τροποποιήσεις στην υφιστάμενη 
νομοθεσία όσον αφορά τους λογιστικούς 
κανόνες και τους κανόνες που διέπουν 
τους οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας όσον αφορά 
την υποχρεωτική συμπερίληψη στα 
λογιστικά πρότυπα δεικτών σχετικά με 
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την αποτελεσματική χρήση πόρων, 
καθώς και τη συμπερίληψη της χρήσης 
των πόρων και των περιβαλλοντικών 
κινδύνων στις παραμέτρους αξιολόγησης 
των οργανισμών αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας·

Or. en

Τροπολογία 127
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 β. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλισθεί ο βιώσιμος ευρωπαϊκός 
εφοδιασμός στις αναγκαίες πρώτες ύλες 
για την κάλυψη των αναγκών ενός 
αναπτσσόμενου κλάδου ανακύκλωσης, 
που διευρύνει την ανοιχτή οικονομία της 
Ευρώπης και δημιουργεί θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 128
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί αυστηρότερες απαιτήσεις για τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) 
σχετικά με προϊόντα που έχουν σημαντικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο και παροτρύνει 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
δυνατότητες σύνδεσης των ΠΔΣ με έργα 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης· ζητεί, μέχρι 
το τέλος του τρέχοντος έτους, να γίνουν 
προσπάθειες για να προωθηθούν κοινές 

11. ζητεί αυστηρότερες απαιτήσεις για τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) 
σχετικά με προϊόντα που έχουν σημαντικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο και παροτρύνει 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
δυνατότητες σύνδεσης των ΠΔΣ με έργα 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης· ζητεί, μέχρι 
το τέλος του τρέχοντος έτους, να γίνουν 
προσπάθειες για να προωθηθούν κοινές 
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συμβάσεις και δίκτυα αρμόδιων για τις 
δημόσιες συμβάσεις που θα συνδράμουν 
στις ΠΔΣ·

συμβάσεις και δίκτυα αρμόδιων για τις 
δημόσιες συμβάσεις που θα συνδράμουν 
στις ΠΔΣ, χωρίς ωστόσο να προκαλείται 
με τον τρόπο αυτό ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα για τις δημόσιες 
επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 129
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί αυστηρότερες απαιτήσεις για τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) 
σχετικά με προϊόντα που έχουν σημαντικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο και παροτρύνει 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
δυνατότητες σύνδεσης των ΠΔΣ με έργα 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης· ζητεί, μέχρι 
το τέλος του τρέχοντος έτους, να γίνουν 
προσπάθειες για να προωθηθούν κοινές 
συμβάσεις και δίκτυα αρμόδιων για τις 
δημόσιες συμβάσεις που θα συνδράμουν 
στις ΠΔΣ·

11. ζητεί αυστηρότερες απαιτήσεις για τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) 
σχετικά με προϊόντα που έχουν σημαντικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο και προϊόντα 
και υπηρεσίες που συμβάλλουν τα 
μέγιστα στην κατανάλωση των κομβικών 
παγκοσμίων πόρων στον τομέα των 
υδάτων, του εδάφους, των υλών και του 
άνθρακα, όπως ορίζει ο οδικός χάρτης 
για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων και παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις δυνατότητες σύνδεσης των 
ΠΔΣ με έργα με έργα ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης· ζητεί, μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους, να γίνουν προσπάθειες 
για να προωθηθούν κοινές συμβάσεις και 
δίκτυα αρμόδιων για τις δημόσιες 
συμβάσεις που θα συνδράμουν στις ΠΔΣ·

Or. en

Τροπολογία 130
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί αυστηρότερες απαιτήσεις για τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) 
σχετικά με προϊόντα που έχουν σημαντικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο και παροτρύνει 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
δυνατότητες σύνδεσης των ΠΔΣ με έργα 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης· ζητεί, μέχρι 
το τέλος του τρέχοντος έτους, να γίνουν
προσπάθειες για να προωθηθούν κοινές 
συμβάσεις και δίκτυα αρμόδιων για τις 
δημόσιες συμβάσεις που θα συνδράμουν 
στις ΠΔΣ·

11. ζητεί αυστηρότερες απαιτήσεις για τις 
πράσινες και βιώσιμες δημόσιες 
συμβάσεις (ΠΔΣ) σχετικά με προϊόντα που 
έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις δυνατότητες σύνδεσης των 
ΠΔΣ με έργα ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης· ζητεί, μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους, να γίνουν προσπάθειες 
για να προωθηθούν κοινές συμβάσεις και 
δίκτυα αρμόδιων για τις δημόσιες 
συμβάσεις που θα συνδράμουν στις ΠΔΣ·;

Or. en

Τροπολογία 131
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί αυστηρότερες απαιτήσεις για τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) 
σχετικά με προϊόντα που έχουν σημαντικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο και παροτρύνει 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
δυνατότητες σύνδεσης των ΠΔΣ με έργα 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης· ζητεί, μέχρι 
το τέλος του τρέχοντος έτους, να γίνουν 
προσπάθειες για να προωθηθούν κοινές 
συμβάσεις και δίκτυα αρμόδιων για τις 
δημόσιες συμβάσεις που θα συνδράμουν 
στις ΠΔΣ·

11. ζητεί αυστηρότερες απαιτήσεις για τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) 
σχετικά με προϊόντα που έχουν σημαντικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο και παροτρύνει 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
δυνατότητες σύνδεσης των ΠΔΣ με έργα 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης· ζητεί, μέχρι 
το τέλος του τρέχοντος έτους, να γίνουν 
προσπάθειες για να προωθηθούν κοινές 
συμβάσεις και δίκτυα αρμόδιων για τις 
δημόσιες συμβάσεις που θα συνδράμουν 
στις ΠΔΣ χωρίς επιπλέον διοικητική 
επιβάρυνση·

Or. pl

Τροπολογία 132
Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 a. επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη 
για βελτίωση της ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής σήμανσης προκειμένου 
να δημιουργηθούν κίνητρα για τα φιλικά 
προς την οικολογία προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 133
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 a. επαναλαμβάνει την αξία 
συμπερίληψης της χρήσης των πόρων 
στην ενημέρωση των προϊόντων και τα 
οικολογικά σήματα και καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει, στο μέτρο 
του δυνατού, όλα τα υφιστάμενα σήματα 
παρέχοντας έτσι στους καταναλωτές 
πλήρη ανασκόπηση όσον αφορά, επί 
παραδείγματι, τη χρήση πόρων, την 
ενεργειακή χρήση, την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, την πηγή προέλευσης, 
την οικολογική καινοτομία, τη χρήση 
υλικών και τη δυνατότητα ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 134
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
στόχων, μέσω των εθνικών στρατηγικών 
τους για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη διαχείρισή τους·

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
στόχων, μέσω των εθνικών στρατηγικών 
τους για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη διαχείρισή τους, και να 
εντοπίσουν επίσης περιπτώσεις πιθανών 
προβληματικών αναδράσεων με στόχο τη 
ταχύτερη δυνατή εξάλειψή τους 

Or. de

Τροπολογία 135
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
στόχων, μέσω των εθνικών στρατηγικών 
τους για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη διαχείρισή τους·

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα, μέσω 
των εθνικών στρατηγικών τους για την 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και 
τη διαχείρισή τους·

Or. it

Τροπολογία 136
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
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κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
στόχων, μέσω των εθνικών στρατηγικών 
τους για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη διαχείρισή τους·

κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
στόχων, μέσω των εθνικών στρατηγικών 
τους για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη διαχείρισή τους· καλεί 
την Επιτροπή να ενθαρρύνει πρακτικές 
διαχείρισης αποβλήτων ιδίως σε χώρες 
που η διαχείριση των αποβλήτων 
υπολείπεται σημαντικά του επιθυμητού·

Or. fi

Τροπολογία 137
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
στόχων, μέσω των εθνικών στρατηγικών 
τους για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη διαχείρισή τους·

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα· καλεί 
την Επιτροπή να αξιοποιήσει την 
αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο για τα 
απόβλητα του 2014 και να αναθεωρήσει 
τους στόχους ανακύκλωσης για το 2020, 
με βάση τις περιοχές της ΕΕ με τις 
καλύτερες επιδόσεις και να θέσει στόχους 
μείωσης των υπολειμμάτων αποβλήτων· 
καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν εθνικούς 
στόχους πρόληψης για τα απόβλητά τους 
και μέχρι το 2015 να εγκαταλείψουν τις 
αναμεμειγμένες συλλογές υπέρ των 
διαχωρισμένων·

Or. en

Τροπολογία 138
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
στόχων, μέσω των εθνικών στρατηγικών 
τους για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη διαχείρισή τους·

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα μέσω 
των εθνικών στρατηγικών τους για την 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και 
τη διαχείρισή τους·

Or. en

Τροπολογία 139
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
στόχων, μέσω των εθνικών στρατηγικών 
τους για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη διαχείρισή τους·

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
στόχων, μέσω των εθνικών στρατηγικών 
τους για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη διαχείρισή τους·
επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι που έχουν 
ήδη προσδιοριστεί σε διάφορες οδηγίες 
σχετικά με τη συλλογή και τον 
διαχωρισμό των αποβλήτων θα πρέπει να 
γίνουν αντικείμενο περαιτέρω 
επεξεργασίας και θα πρέπει να 
προσδιοριστούν στόχοι για την 
υψηλότερη και πιο ποιοτική ανάκτηση 
υλικών σε κάθε στάδιο της 
ανακύκλωσης: συλλογή, 
αποσυναρμολόγηση, προεπεξεργασία και 
ανακύκλωση/εξευγενισμός·

Or. en
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Τροπολογία 140
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
στόχων, μέσω των εθνικών στρατηγικών 
τους για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη διαχείρισή τους·

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων
στόχων, μέσω των εθνικών στρατηγικών 
τους για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων και τη διαχείρισή τους· σ' αυτό 
το πλαίσιο καλεί την Επιτροπή να 
αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για την διευκόλυνση 
αποδέσμευσης αδιάθετων κοινοτικών 
κονδυλίων, ιδιαίτερα για τις χώρες που 
αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά 
προβλήματα·

Or. el


