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Predlog spremembe 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju Sporočila Komisije o 
boljšem zagotavljanju koristi okoljskih 
ukrepov EU: krepitev zaupanja z boljšim 
znanjem in odzivnostjo (COM(2012)95);

Or. en

Predlog spremembe 2
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta o 
časovnem okviru Komisije za Evropo, 
gospodarno z viri, sprejetih 19. decembra 
2011 (18786/11), in sklepov Sveta z dne 
20. decembra 2010 o trajnostnemu 
upravljanju materialov ter trajnostni 
proizvodnji in potrošnji kot ključnem 
prispevku k Evropi, gospodarni z viri,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za okolje o 
časovnem okviru Komisije za Evropo, 
gospodarno z viri, sprejetih 19. decembra 
2011 (18786/11), in sklepov Sveta za 
konkurenco z dne 29. november 2011 o 
konkurenčnem evropskem gospodarstvu 
in Sveta za okolje z dne 20. decembra 2010 
o trajnostnemu upravljanju materialov ter 
trajnostni proizvodnji in potrošnji kot 
ključnem prispevku k Evropi, gospodarni z 
viri,

Or. de

Predlog spremembe 3
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z 
naslovom Zagotavljanje surovin za 
blagostanje Evrope v prihodnosti –
predlog za evropsko partnerstvo za 
inovacije glede surovin (COM 2012/82);

Or. de

Predlog spremembe 4
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane o 
pregledu šestega okoljskega akcijskega 
programa in opredelitvi prednostnih 
nalog sedmega okoljskega akcijskega 
programa z naslovom Boljše okolje za 
boljše življenje;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Riikka Manner

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
19. januarja 2012 o tem, kako 
preprečevati nastajanje živilskih 
odpadkov: strategije za učinkovitejšo 
živilsko verigo v EU1,
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__________________

1P7_TA-PROV(2012)0014.

Or. fi

Predlog spremembe 6
Rovana Plumb

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker sedanja gospodarska in finančna 
kriza kaže, da Evropa nujno potrebuje nove 
vire trajnostne gospodarske rasti;

A. ker sedanja gospodarska, finančna in 
okoljska kriza kaže, da Evropa nujno 
potrebuje nove vire trajnostne gospodarske 
rasti;

Or. ro

Predlog spremembe 7
Andres Perello Rodriguez

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker zaradi posledic pomanjkanja 
virov, na primer porasta cen, najbolj 
trpijo osebe z manjšimi prihodki in tisti, ki 
živijo na območjih z omejenimi 
možnostmi, zato je zdaj bolj kot kadar koli 
prej potrebna sinergija med socialno in 
okoljsko politiko;

Or. es
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Predlog spremembe 8
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker pretirano izrabljanje naravnih virov
vodi v slabšanje okolja in uničevanje 
naravnega kapitala Zemlje;

B. ker pretirano izkoriščanje naravnih 
virov in s tem povezana sprememba rabe 
zemljišč vodita v slabšanje okolja in 
uničevanje naravnega kapitala Zemlje, pa 
tudi v izgubo biotske raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 9
Andres Perello Rodriguez

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker pretirano izrabljanje naravnih virov 
vodi v slabšanje okolja in uničevanje 
naravnega kapitala Zemlje;

B. ker pretirano izrabljanje naravnih virov 
vodi v slabšanje okolja in uničevanje 
naravnega kapitala Zemlje ter ogroža tudi 
zdravje in dobro počutje ljudi;

Or. es

Predlog spremembe 10
Matthias Groote

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker pretirano izrabljanje naravnih virov 
vodi v slabšanje okolja in uničevanje 
naravnega kapitala Zemlje;

B. ker pretirano izrabljanje naravnih virov 
vodi v slabšanje okolja, pospeševanje 
podnebnih sprememb in uničevanje 
naravnega kapitala Zemlje;
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Or. de

Predlog spremembe 11
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker pretirano izrabljanje naravnih virov 
vodi v slabšanje okolja in uničevanje 
naravnega kapitala Zemlje;

B. ker vse večje povpraševanje po 
naravnih virih in njihovo pretirano
izkoriščanje vodita v slabšanje okolja in 
uničevanje omejenega naravnega kapitala 
Zemlje;

Or. en

Predlog spremembe 12
Oreste Rossi

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker intenzivna raba virov in dramatično 
povečana svetovna poraba zvišujeta cene
surovin: realne cene osnovnih dobrin so od 
začetka stoletja narasle za 147 %; ker se bo 
EU pri zagotavljanju dostopa in nemotene 
dobave najpomembnejših virov verjetno 
srečala z velikimi izzivi;

C. ker intenzivna raba virov in dramatično 
povečana poraba, ki jo beležijo 
gospodarstva v vzponu, pa tudi finančne 
špekulacije na trgu surovin, zvišujejo ceno 
le-teh: realne cene osnovnih dobrin so od 
začetka stoletja narasle za 147 %; ker se bo 
EU pri zagotavljanju dostopa in nemotene 
dobave najpomembnejših virov verjetno 
srečala z velikimi izzivi;

Or. it

Predlog spremembe 13
Horst Schnellhardt, Christa Klaß
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker intenzivna raba virov in dramatično 
povečana svetovna poraba zvišujeta cene 
surovin: realne cene osnovnih dobrin so od 
začetka stoletja narasle za 147 %; ker se bo 
EU pri zagotavljanju dostopa in nemotene 
dobave najpomembnejših virov verjetno 
srečala z velikimi izzivi;

C. ker intenzivna raba virov in dramatično 
povečana svetovna poraba zvišujeta cene 
surovin: realne cene osnovnih dobrin so od 
začetka stoletja narasle za 147 %; ker se bo 
EU pri zagotavljanju dostopa in nemotene 
dobave najpomembnejših virov verjetno 
srečala z velikimi izzivi; ker bosta 
gospodarstvo in politika priznala ključno 
vlogo učinkovite rabe surovin pri 
obvladovanju teh izzivov;

Or. de

Predlog spremembe 14
Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker intenzivna raba virov in dramatično 
povečana svetovna poraba zvišujeta cene 
surovin: realne cene osnovnih dobrin so od 
začetka stoletja narasle za 147 %; ker se bo 
EU pri zagotavljanju dostopa in nemotene 
dobave najpomembnejših virov verjetno 
srečala z velikimi izzivi;

C. ker omejenost virov kot posledica 
intenzivne rabe, špekulacije s cenami na 
blagovnih borzah in virov in dramatično 
povečana svetovna poraba zvišujejo cene 
surovin: realne cene osnovnih dobrin so od 
začetka stoletja narasle za 147 %; ker se bo 
EU pri zagotavljanju dostopa in nemotene 
dobave najpomembnejših virov verjetno 
srečala z velikimi izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 15
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker intenzivna raba virov in dramatično 
povečana svetovna poraba zvišujeta cene 
surovin: realne cene osnovnih dobrin so od 
začetka stoletja narasle za 147 %; ker se bo 
EU pri zagotavljanju dostopa in nemotene 
dobave najpomembnejših virov verjetno 
srečala z velikimi izzivi;

C. ker intenzivna raba virov in dramatično 
povečana svetovna poraba energije ter 
špekulacije zvišujejo cene surovin: realne 
cene osnovnih dobrin so od začetka stoletja 
narasle za 147 %; ker se bo EU pri 
zagotavljanju dostopa in nemotene dobave 
najpomembnejših virov verjetno srečala z 
velikimi izzivi;

Or. de

Predlog spremembe 16
Nick Griffin

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker intenzivna raba virov in dramatično 
povečana svetovna poraba zvišujeta cene 
surovin: realne cene osnovnih dobrin so od 
začetka stoletja narasle za 147 %; ker se bo 
EU pri zagotavljanju dostopa in nemotene 
dobave najpomembnejših virov verjetno 
srečala z velikimi izzivi;

C. ker intenzivna raba virov, fizične in
geografske omejitve glede dobave in
dramatično povečana svetovna poraba
zvišujejo cene surovin: realne cene 
osnovnih dobrin so od začetka stoletja 
narasle za 147 %; ker se bo EU pri 
zagotavljanju dostopa in nemotene dobave 
najpomembnejših virov verjetno srečala z 
velikimi izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 17
Matthias Groote

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se bo s preoblikovanjem 
gospodarstva na tak način, da bo 

D. ker se bo s preoblikovanjem 
gospodarstva na tak način, da bo 
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gospodarno z viri, obenem pa spoštovalo 
omejitve našega planeta, povečala 
konkurenčnost ter bodo zaradi boljše 
učinkovitosti in prihranka stroškov nastali 
novi viri rasti in delovnih mest, razvila se 
bo komercialna raba inovacij in boljše 
gospodarjenje z viri v vsem njihovem 
življenjskem ciklu;

gospodarno z viri, obenem pa spoštovalo 
omejitve našega planeta ter povečanje 
števila svetovnega prebivalstva in števila 
tistih, ki živijo v prihodnjih industrijskih 
državah, povečala konkurenčnost ter bodo 
zaradi boljše učinkovitosti in prihranka 
stroškov nastali novi viri rasti in delovnih 
mest, razvila se bo komercialna raba 
inovacij in boljše gospodarjenje z viri v 
vsem njihovem življenjskem ciklu;

Or. de

Predlog spremembe 18
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se bo s preoblikovanjem 
gospodarstva na tak način, da bo 
gospodarno z viri, obenem pa spoštovalo 
omejitve našega planeta, povečala 
konkurenčnost ter bodo zaradi boljše 
učinkovitosti in prihranka stroškov nastali 
novi viri rasti in delovnih mest, razvila se 
bo komercialna raba inovacij in boljše 
gospodarjenje z viri v vsem njihovem 
življenjskem ciklu;

D. ker se bo s preoblikovanjem 
gospodarstva na tak način, da bo 
gospodarno z viri, obenem pa spoštovalo 
omejitve našega planeta, lahko povečala 
konkurenčnost ter bodo zaradi boljše 
učinkovitosti in prihranka stroškov nastali 
novi viri rasti in delovnih mest, razvila se 
bo komercialna raba inovacij in boljše 
gospodarjenje z viri v vsem njihovem 
življenjskem ciklu;

Or. de

Predlog spremembe 19
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

D a. ker je recikliranje več kot zbiranje 
odpadkov, ki se jih lahko reciklira, in bi 
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bilo zato nujno v prihodnje ukrepe 
vključiti vse korake v vrednostni verigi;

Or. de

Predlog spremembe 20
Oreste Rossi

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

D a. ker je ključnega pomena EU 
omogočiti, da čimprej premaga aktualno 
fazo recesije ali stagnacije, ki je nastopila 
v več državah članica, pri čemer je treba 
upoštevati, da je enostavnejša in vitkejša 
zakonodaja eden od odločilnih dejavnikov 
gospodarskega okrevanja; 

Or. it

Predlog spremembe 21
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

D b. ker bi morala prihodnja celostna 
politika virov ne samo razločevati med 
„obnovljivimi“ in „neobnovljivimi“ viri, 
temveč vključiti tudi „trajne“ materiale;

Or. de

Predlog spremembe 22
Andres Perello Rodriguez
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Eurobarometer iz marca 2011 kaže, 
da državljane EU najbolj skrbita učinkovita 
raba virov ter trajnostna proizvodnja in 
potrošnja;

E. ker Eurobarometer iz marca 2011 kaže, 
da državljane EU najbolj skrbita učinkovita 
raba virov ter trajnostna proizvodnja in 
potrošnja; ker ne bo mogoče doseči 
napredka glede trajnosti, če pri tem ne 
bodo sodelovali državljani, za kar je 
potrebno spremeniti odnos in družbene 
navade glede izrabljanja virov;

Or. es

Predlog spremembe 23
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E a. ker bo imelo vse večje povpraševanje 
po kmetijski proizvodnji kot posledica 
povečanja svetovnega prebivalstva v 
prihodnjih desetletjih znaten vpliv na rabo 
zemljišč in naravne ekosisteme,

Or. en

Predlog spremembe 24
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E a. ker pomeni zagotavljanje dostopa do 
virov in nemotene oskrbe z njimi zaradi 
povečane porabe virov, vode in zemljišč 
vse večji izziv; 
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Or. en

Predlog spremembe 25
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E a. ker  je gospodarska rast pogoj za z 
viri gospodarne naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 26
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E a. ker je realizirana in denarno izražena 
vrednost narave in ekosistemskih storitev, 
ki jih nudi, ključnega pomena za prehod v 
z viri gospodarno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 27
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. odprta in prosta trgovina je eden od 
ključnih instrumentov za zagotavljanje 
učinkovite izrabe virov.
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Or. sv

Predlog spremembe 28
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E b. ker konkurenčnost industrije 
omogoča nove naložbe v bolj učinkovito 
tehnologijo;

Or. en

Predlog spremembe 29
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih 
skupin za tri najpomembnejša področja –
hrano, stanovanja in mobilnost: sestavljati 
bi jo morali strokovnjaki Komisije, držav 
članic, gospodarskih panog in civilne 
družbe, ki bi razvili evropske akcijske 
načrte za učinkovito rabo virov, ti pa bi 
vsebovali jasne referenčne vrednosti za 
leto dni;

1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih 
skupin za tri najpomembnejša področja –
hrano, stanovanja in mobilnost: sestavljati 
bi jo morali strokovnjaki Komisije, držav 
članic, gospodarskih panog in civilne 
družbe, ki bi čim prej razvili evropske 
akcijske načrte za učinkovito rabo virov, ti 
pa bi vsebovali indikativne referenčne 
vrednosti;

Or. de

Predlog spremembe 30
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih 
skupin za tri najpomembnejša področja –
hrano, stanovanja in mobilnost: sestavljati 
bi jo morali strokovnjaki Komisije, držav 
članic, gospodarskih panog in civilne
družbe, ki bi razvili evropske akcijske 
načrte za učinkovito rabo virov, ti pa bi 
vsebovali jasne referenčne vrednosti za 
leto dni;

1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih 
skupin za tri najpomembnejša področja –
hrano, stanovanja in mobilnost: sestavljati 
bi jo morali strokovnjaki Komisije, držav 
članic, gospodarskih panog in civilne 
družbe, ki bi razvili evropske akcijske 
načrte za učinkovito rabo virov, ti pa bi 
vsebovali jasne ukrepe za zmanjševanje 
porabe virov za leto dni;

Or. en

Predlog spremembe 31
Oreste Rossi

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih 
skupin za tri najpomembnejša področja –
hrano, stanovanja in mobilnost: sestavljati 
bi jo morali strokovnjaki Komisije, držav 
članic, gospodarskih panog in civilne 
družbe, ki bi razvili evropske akcijske 
načrte za učinkovito rabo virov, ti pa bi 
vsebovali jasne referenčne vrednosti za leto 
dni;

1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih 
skupin za tri najpomembnejša področja –
hrano, stanovanja in mobilnost: sestavljati 
bi jo morali strokovnjaki Komisije, držav 
članic, lokalnih oblasti, gospodarskih 
panog in civilne družbe, ki bi razvili 
evropske akcijske načrte za učinkovito 
rabo virov, ti pa bi vsebovali jasne
tehnične in ekonomske referenčne 
vrednosti, ki bi omogočile podrobno 
analizo stroškov in koristi;

Or. it

Predlog spremembe 32
Bas Eickhout, Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva k oblikovanju skupnih 
projektnih skupin za tri najpomembnejša 
področja – hrano, stanovanja in mobilnost:
sestavljati bi jo morali strokovnjaki 
Komisije, držav članic, gospodarskih 
panog in civilne družbe, ki bi razvili
evropske akcijske načrte za učinkovito 
rabo virov, ti pa bi vsebovali jasne 
referenčne vrednosti za leto dni;

1. poziva Komisijo, naj vzpostavi skupne 
projektne skupine za tri najpomembnejša 
področja – hrano, stanovanja in mobilnost, 
ki naj jih sestavljajo strokovnjaki 
Komisije, držav članic, gospodarskih 
panog in civilne družbe, in sicer z 
namenom, da razvijejo evropske akcijske 
načrte za učinkovito rabo virov z jasnimi 
ukrepi za zmanjševanje porabe virov za 
leto dni;

Or. en

Predlog spremembe 33
Holger Krahmer, Britta Reimers

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva k oblikovanju skupnih 
projektnih skupin za tri najpomembnejša 
področja – hrano, stanovanja in 
mobilnost: sestavljati bi jo morali 
strokovnjaki Komisije, držav članic, 
gospodarskih panog in civilne družbe, ki 
bi razvili evropske akcijske načrte za
učinkovito rabo virov, ti pa bi vsebovali 
jasne referenčne vrednosti za leto dni;

1. poziva Komisijo in države članice, naj v 
uresničevanje časovnega okvira in 
prehoda v gospodarstvo z učinkovito rabo 
virov vključijo vse najpomembnejše 
interesne skupine ter poiščejo primerno 
ravnotežje med ekološko, gospodarsko in 
socialno trajnostjo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih 
skupin za tri najpomembnejša področja –
hrano, stanovanja in mobilnost: sestavljati 
bi jih morali strokovnjaki Komisije, držav 
članic, gospodarskih panog in civilne 
družbe, ki bi razvili evropske akcijske 
načrte za učinkovito rabo virov, ti pa bi 
vsebovali jasne referenčne vrednosti za 
leto dni;

1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih 
skupin za tri najpomembnejša področja –
stanovanja, mobilnost, hrano in pijačo:
sestavljati bi jih morali strokovnjaki 
Komisije, držav članic, gospodarskih 
panog in civilne družbe, ki bi razvili 
evropske akcijske načrte za učinkovito 
rabo virov z jasnimi ukrepi za zmanjšanje 
porabe virov za leto dni;

Or. en

Predlog spremembe 35
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih 
skupin za tri najpomembnejša področja –
hrano, stanovanja in mobilnost: sestavljati 
bi jo morali strokovnjaki Komisije, držav 
članic, gospodarskih panog in civilne 
družbe, ki bi razvili evropske akcijske 
načrte za učinkovito rabo virov, ti pa bi 
vsebovali jasne referenčne vrednosti za 
leto dni;

1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih 
skupin za tri najpomembnejša področja –
hrano, stanovanja in mobilnost: sestavljati 
bi jo morali strokovnjaki Komisije, držav 
članic, gospodarskih panog in civilne 
družbe, in sicer z namenom, da razvijejo
evropske akcijske načrte za učinkovito 
rabo virov, ti pa bi vsebovali ustrezne 
kazalnike za leto dni;

Or. en

Predlog spremembe 36
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih 1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih 
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skupin za tri najpomembnejša področja –
hrano, stanovanja in mobilnost: sestavljati 
bi jo morali strokovnjaki Komisije, držav 
članic, gospodarskih panog in civilne 
družbe, ki bi razvili evropske akcijske 
načrte za učinkovito rabo virov, ti pa bi 
vsebovali jasne referenčne vrednosti za leto 
dni;

skupin za tri najpomembnejša področja –
hrano, stanovanja in mobilnost: sestavljati 
bi jo morali strokovnjaki Komisije, držav 
članic, gospodarskih panog in civilne 
družbe, ki bi v roku enega leta razvili 
evropske akcijske načrte za učinkovito 
rabo virov, ti pa bi vsebovali jasne 
referenčne vrednosti in mehanizme EU za 
zagotavljanje finančne pomoči;

Or. lt

Predlog spremembe 37
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. poziva države članice, naj takoj 
pričnejo z izvajanjem obstoječe 
zakonodaje na področju odpadkov, da bi 
zagotovile nujne okvirne pogoje za 
delovanje trga;

Or. de

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

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. poziva Komisijo, naj oblikuje sistem 
sledenja, ki bo predmet ustreznih ocen 
učinka, prek katerega bi proizvajalcem v 
celotnem sistemu dajali navodila glede 
uporabe preglednega sistema za beleženje 
porabe virov, ki bi omogočal njihovo 
pametnejšo porabo; 
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Predlog spremembe 39
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Karin Kadenbach, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 b. poziva Komisijo, naj spodbuja več 
partnerstev med akterji vzdolž celotne 
vrednostne verige, ki naj temeljijo na 
dobrem poznavanju značilnosti, izzivov in 
omejitev vrednostne verige.

Or. en

Predlog spremembe 40
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
odpravijo morebitne ovire za delovanje 
trga sekundarnih materialov in 
spodbujajo povpraševanje po recikliranih 
materialih oziroma dostopnost do 
recikliranih materialov in stranskih 
proizvodov, med drugim z oblikovanjem 
strogih meril za prenehanje statusa 
odpadka za nadaljnje prednostne tokove 
odpadkov ali z gospodarskimi spodbudami, 
na primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale za področja, na 
katerih trg ne deluje, ali spodbujevalnimi 
ukrepi za rabo inovativnih tehnologij 
zbiranja in ločevanja; zato poziva k 
oblikovanju „schengenskega območja“ za 
odpadke, da bi lahko odpadki za 
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recikliranje bolj prosto prehajali na 
notranjem trgu med državami članicami;
vendar zato meni, da je nujno v večji meri 
kot doslej opozarjati na spoštovanje načel 
iz veljavnih zakonskih ureditev, kot je na 
primer uredba o pošiljkah odpadkov 
(Uredba (ES) št. 1013/2006), ter  
primerljivo visokih vseevropskih 
standardov;

Or. de

Predlog spremembe 41
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „notranjega trga“ za 
odpadke, da bi lahko odpadki za 
recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 42
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
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povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013, in 
drugih tržnih instrumentov ter naj 
olajšajo premik odpadkov za recikliranje 
po zelenem seznamu iz Uredbe Komisije 
(ES) št. 1418/2007 glede izvoza nekaterih 
odpadkov za predelavo;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Oreste Rossi

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013;

Or. it

Predlog spremembe 44
Bas Eickhout, Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 2. poziva Komisijo in države članice, naj 
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spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

spodbujajo trg sekundarnih materialov in 
njihovega ponovnega izkoriščanja ter 
povpraševanje po recikliranih materialih
ter materialih za ponovno izkoriščanje z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva tudi k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje in ponovno izkoriščanje (z 
izjemo tistih, ki so namenjeni sežiganju in 
odlaganju) bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 45
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih s 
pospešenim oblikovanjem meril za 
prenehanje statusa odpadka in stranski 
proizvod ter z oblikovanjem gospodarskih 
spodbud do leta 2013; zato poziva tudi k 
oblikovanju „schengenskega območja“ za 
odpadke, da bi lahko odpadki za 
recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 46
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo ponovno izkoriščanje 
proizvodov in uporabo sekundarnih 
materialov ter povpraševanje po ponovnem 
izkoriščanju in recikliranih surovinah z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale;

Or. en

Predlog spremembe 47
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
odpravijo morebitne ovire za delovanje 
trga sekundarnih materialov in 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem nadaljnjih meril za 
prenehanje statusa odpadka in 
gospodarskimi spodbudami; zato poziva k 
oblikovanju „schengenskega območja“ za 
odpadke, da bi lahko odpadki za 
recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

Or. de

Predlog spremembe 48
Richard Seeber
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
ponudbo in povpraševanje po recikliranih 
materialih in stranskih proizvodih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami;
zato poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

Or. de

Predlog spremembe 49
Holger Krahmer, Britta Reimers

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k pravilnemu delovanju notranjega 
trga za odpadke, da bi lahko odpadki za 
recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 50
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami, ter k razvijanju bolj 
okrepljenega sodelovanja glede metod in 
postopkov ravnanja z odpadki;

Or. en

Predlog spremembe 51
Rovana Plumb

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k okrepljenemu sodelovanju med 
organi v državah članicah, pristojnimi za 
ugotavljanje skladnosti, kot je opredeljeno 
v Uredbi (ES) št. 765/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 
določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor 
trga v zvezi s trženjem proizvodov, da bi 
določili enotne minimalne akreditacijske 
zahteve in okrepili spremljanje 
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izvrševanja na podlagi sodelovanja v 
okviru mreže IMPEL;

Or. ro

Predlog spremembe 52
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 
oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka v skladu z okvirno direktivo o 
odpadkih (2008/98/ES) in gospodarskimi 
spodbudami, na primer znižano stopnjo 
DDV za sekundarne materiale do leta 
2013; zato poziva tudi k pravilnemu 
delovanju notranjega trga za recikliranje 
in k boljšemu delovanju pravil glede 
pošiljk odpadkov iz zelenega seznama;
Komisija bi morala kot prvi korak v tej 
smeri zagotoviti prost prehod odpadkov, ki 
so bili zbran za recikliranje in ločeni od 
preostalih odpadkov, med državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 53
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z 

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih, 
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oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na 
primer znižano stopnjo DDV za 
sekundarne materiale do leta 2013; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

tako da do leta 2013 oblikujejo merila za 
prenehanje statusa odpadka in 
gospodarskimi spodbudami, na primer 
znižano stopnjo DDV za odpadke; zato 
poziva k oblikovanju „schengenskega 
območja“ za odpadke, da bi lahko odpadki 
za recikliranje bolj prosto prehajali med 
državami članicami;

Or. sv

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

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. poziva Evropsko komisijo, naj preuči 
razvoj modela razvrstitve po pomembnosti 
(hierarhije), s katerim bi zagotovili 
najvišjo dodano vrednost porabe virov, ne 
da bi pri tem ogrozili okolja, na podoben 
način kot je predstavljeno v poročilu o 
učinkoviti strategiji o surovinah za 
Evropo (2011/2056(INI)); poziva jo, naj 
naredi načrt za konkurenco za enake 
materiale in obravnava vprašanje nenujne 
porabe surovin;

Or. en

Predlog spremembe 55
Holger Krahmer, Britta Reimers

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. poziva Komisijo, naj pojasni, da 
zbiranja in obdelave ločeno zbranih 
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odpadkov iz gospodinjstev za recikliranje 
ne bi smeli zaupati le javnim podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 56
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. poziva Komisijo, naj pojasni, da 
zbiranja in obdelave ločeno zbranih 
odpadkov iz zasebnih gospodinjstev ni 
mogoče obravnavati kot storitve splošnega 
pomena, ki se lahko zaupa zgolj javnim 
podjetjem;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 b. poziva Komisijo, naj preuči posledice 
davka na vire in primarne surovine, zlasti 
morebitne stranske učinke, kot so 
netrajnostna zamenjava, utaja davkov ali 
preusmeritev gospodarskih dejavnosti v 
tretje države, ter predloži predloge 
instrumentov EU na tem področju v 
skladu s prednostno nalogo glede 
učinkovite uporabe virov; namen 
obdavčitve virov mora biti spodbujanje 
ponovnega izkoriščanja in recikliranja 
namesto izkopavanja rudnega bogastva, 
pripomogla pa bi k prenosu davčnega 
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bremena z dela na vire;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 c. ponovno poudarja, da je treba bolj 
učinkovito spremljati izvajanje 
zakonodaje o odpadkih;

Or. en

Predlog spremembe 59
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poveča raziskave 
in tehnološke inovacije, da bi pospešili 
prehod v zeleno gospodarstvo; poudarja, da
je Unija inovacij eno od gonil Evrope, 
gospodarne z viri;

3. poziva Komisijo, naj poveča raziskave 
in tehnološke inovacije, da bi pospešili 
prehod v zeleno gospodarstvo; poudarja, da 
je Unija inovacij eno od gonil Evrope, 
gospodarne z viri; s tem v zvezi poziva 
Komisijo, naj uvede spletno bazo podatkov 
o najboljših praksah na področju 
učinkovitosti virov, ki bo lahko dostopna 
vsem državljanom in podjetjem ter bo 
pomagala širiti predloge rešitev in nove 
zamisli ter jih prenašati v prakso;

Or. de
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Predlog spremembe 60
Andres Perello Rodriguez

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poveča raziskave in 
tehnološke inovacije, da bi pospešili 
prehod v zeleno gospodarstvo; poudarja, da 
je Unija inovacij eno od gonil Evrope, 
gospodarne z viri;

3. izraža zaskrbljenost nad zmanjševanjem 
proračunskih sredstev v številnih državah 
članicah na področju politike raziskav in 
razvoja, navidezno zaradi krize, ter 
Komisijo in države članice poziva, naj 
povečajo raziskave in tehnološke inovacije, 
da bi pospešili prehod v zeleno 
gospodarstvo; poudarja, da je Unija 
inovacij eno od gonil Evrope, gospodarne z 
viri;

Or. es

Predlog spremembe 61
Oreste Rossi

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poveča raziskave 
in tehnološke inovacije, da bi pospešili 
prehod v zeleno gospodarstvo; poudarja, 
da je Unija inovacij eno od gonil Evrope, 
gospodarne z viri;

3. poziva Komisijo, naj spodbuja vse 
ukrepe na ravni EU in na mednarodni 
ravni, zlasti raziskave in tehnološke 
inovacije, da bi ponovno vzpostavili 
konkurenčnost EU na globalnem trgu;
poudarja, da je Unija inovacij eno od gonil 
Evrope, gospodarne z viri;

Or. it

Predlog spremembe 62
Bas Eickhout, Satu Hassi, Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poveča raziskave 
in tehnološke inovacije, da bi pospešili 
prehod v zeleno gospodarstvo; poudarja, 
da je Unija inovacij eno od gonil Evrope, 
gospodarne z viri;

3. poziva Komisijo, naj podpre in 
spodbuja inovacije in trajnostne poslovne 
modele, kot je lizing, oblikuje pa naj tudi 
sektorske industrijske strategije, potrebne 
za podporo prehodu v z viri gospodarno
gospodarstvo: poudarja, da sta Unija 
inovacij in Evropsko partnerstvo za 
inovacije glede surovin med gonili
Evrope, gospodarne z viri;

Or. en

Predlog spremembe 63
Holger Krahmer, Britta Reimers

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poveča raziskave 
in tehnološke inovacije, da bi pospešili 
prehod v zeleno gospodarstvo; poudarja, da 
je Unija inovacij eno od gonil Evrope, 
gospodarne z viri;

3. poziva Komisijo, naj poveča zlasti 
temeljne raziskave in tehnološke inovacije, 
da bi pospešili prehod v z viri gospodarno
gospodarstvo; poudarja, da je Unija 
inovacij eno od gonil Evrope, gospodarne z 
viri;

Or. en

Predlog spremembe 64
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poveča raziskave 
in tehnološke inovacije, da bi pospešili
prehod v zeleno gospodarstvo; poudarja, da
je Unija inovacij eno od gonil Evrope, 

3. poziva Komisijo, naj s spodbujanjem 
nekonvencionalnega razmišljanja izsili 
preboj pri tehnoloških inovacijah in s tem 
pospeši prehod v trajnostno gospodarstvo;
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gospodarne z viri; poudarja, da so Unija inovacij ter še zlasti 
okvirni program Horizon 2020 in 
Evropsko partnerstvo za inovacije glede 
surovin gonila, ki bodo pripeljala do
Evrope, gospodarne z viri;

Or. en

Predlog spremembe 65
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poveča raziskave 
in tehnološke inovacije, da bi pospešili 
prehod v zeleno gospodarstvo; poudarja, da 
je Unija inovacij eno od gonil Evrope, 
gospodarne z viri;

3. poziva Komisijo, naj poveča raziskave 
in tehnološke inovacije, da bi pospešili 
prehod v zeleno gospodarstvo; poudarja, da 
je Unija inovacij, zlasti evropsko 
partnerstvo za inovacije glede surovin,
eno od gonil Evrope, gospodarne z viri;

Or. de

Predlog spremembe 66
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
čim prej razvijejo in uporabljajo jasne, 
zanesljive in merljive kazalnike za 
gospodarsko dejavnost, pri katerih bodo 
upoštevane podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov in 
tudi globalizirano gospodarstvo in 
morebitna konjunkturna nihanja, pri 
čemer naj hkrati razkrijejo podlago za 
odločanje;
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Or. de

Predlog spremembe 67
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov, ter 
naj preučijo možnost pregleda uredbe o 
statistiki odpadkov, da bi zagotovile trdno 
in zanesljivo osnovo za spodbujanje 
recikliranja;

Or. fr

Predlog spremembe 68
Bas Eickhout, Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

4. poziva Komisijo in države članice, naj se
do konca leta 2013 dogovorijo glede 
uporabe jasnih in merljivih kazalnikov za 
gospodarsko dejavnost, kot so na primer 
vpliv na zemljišča, poraba vode, uporaba 
materialov in ogljični odtis, pri katerih 
bodo upoštevane podnebne spremembe, 
biotska raznovrstnost in učinkovita raba 
virov;

Or. en
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Predlog spremembe 69
Holger Krahmer, Britta Reimers

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 ob posvetovanju z 
najpomembnejšimi interesnimi skupinami
razvijejo in uporabljajo merljive kazalnike 
za gospodarsko dejavnost, pri katerih bodo 
upoštevane podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

Or. en

Predlog spremembe 70
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

4. poziva Komisijo in države članice, naj
do konca leta 2013 dajo konkretne 
zakonodajne pobude, potrebne za 
izpolnjevanje zavezujočih ciljev 
zmanjševanja porabe virov, ter jih 
podprejo s sredstvi in finančnimi 
mehanizmi;

Or. en

Predlog spremembe 71
Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
čim prej razvijejo in uporabljajo jasne in
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

Or. de

Predlog spremembe 72
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2013 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

Or. pl

Predlog spremembe 73
Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov, ter 
naj uskladijo metode za izračun in 
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statistiko odpadkov, da bi spodbudile 
recikliranje;

Or. fr

Predlog spremembe 74
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov, 
razmislijo pa naj tudi o reviziji uredbe o 
statistiki odpadkov, da bi omogočili trdno 
podlago za spodbujanje recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 75
Nick Griffin

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovita raba virov;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko 
dejavnost, pri katerih bodo upoštevane 
podnebne spremembe, izčrpanost naftnih 
virov, biotska raznovrstnost in učinkovita 
raba virov;

Or. en
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Predlog spremembe 76
Andres Perello Rodriguez

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. opozarja na predlog Odbora regij o 
možnosti sprejetja svežnja štirih 
kazalnikov uporabe virov, tj. okoljskega 
odtisa, rabe surovin (biotska 
raznovrstnost, biološki in mineralni viri) 
ter vodnega in ogljičnega odtisa;

Or. es

Predlog spremembe 77
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, s 
čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja;

5. poziva Komisijo, naj po obsežni oceni 
vplivov razširi področje uporabe direktive o 
okoljsko primerni zasnovi izdelkov na 
neenergetske proizvode in naj pripravi 
dodatne zahteve glede okoljsko primerne 
zasnove za učinkovitost izdelkov, vključno 
z vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo, možnostjo recikliranja in 
možnostjo ponovne uporabe, s čimer bi 
izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja; s tem v zvezi 
opozarja, da je treba v okviru ocene 
vplivov zlasti preveriti učinke na 
konkurenčnost in hkrati zagotoviti 
preprečitev podvajanja predpisov glede na 
druge predpise;

Or. de
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Predlog spremembe 78
Oreste Rossi

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi področje
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, 
s čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje 
in spodbujali trge recikliranja;

5. poziva Komisijo, naj v primeru, da 
namerava predlagati razširitev področja
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov, predhodno natančno 
oceni vpliv te razširitve na stroške 
proizvodnje in na stroške končnega 
uporabnika;

Or. it

Predlog spremembe 79
Bas Eickhout, Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, s 
čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja;

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z
možnostjo recikliranja in vsebnostjo 
recikliranih materialov, trajnostjo, 
možnostjo popravila in možnostjo ponovne 
uporabe, s čimer bi izboljšali njihov vpliv 
na okolje in spodbujali trge recikliranja;

Or. en
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Predlog spremembe 80
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, s 
čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja;

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov in naj pripravi dodatne 
zahteve glede okoljsko primerne zasnove 
za učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, s 
čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 81
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, s 
čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja;

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z 
možnostjo recikliranja in vsebnostjo 
recikliranih materialov, trajnostjo, 
možnostjo popravila in možnostjo ponovne 
uporabe, s čimer bi izboljšali njihov vpliv 
na okolje in spodbujali trge recikliranja;

Or. en
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Predlog spremembe 82
Holger Krahmer, Britta Reimers

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, 
s čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje 
in spodbujali trge recikliranja;

5. poziva Komisijo, naj ne razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj ne pripravi dodatne 
zahteve glede okoljsko primerne zasnove 
za učinkovitost izdelkov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, s 
čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja;

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z
možnostjo recikliranja, recikliranja ob 
koncu življenjske dobe, trajnostjo in 
možnostjo ponovne uporabe, s čimer bi 
izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja;

Or. en
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Predlog spremembe 84
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, 
s čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje 
in spodbujali trge recikliranja;

5. poziva Komisijo, naj pred morebitno 
razširitvijo področja uporabe direktive o 
okoljsko primerni zasnovi izdelkov na 
neenergetske proizvode izvede obširno 
oceno izvajanja veljavne direktive o 
okoljsko primerni zasnovi izdelkov z 
vidika učinkov na okolje, gospodarstvo in 
delovanje trgov;

Or. de

Predlog spremembe 85
Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, s 
čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja;

5. poziva Komisijo, naj pripravi dodatne 
zahteve glede okoljsko primerne zasnove 
za učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
zmožnostjo recikliranja, trajnostjo in 
možnostjo ponovne uporabe, s čimer bi 
izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja;

Or. de

Predlog spremembe 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za
učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, s 
čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja;

5. poziva Komisijo, naj razmisli o vplivu 
ukrepov glede zasnove izdelkov na 
učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo, možnostjo ponovne uporabe in 
možnostjo recikliranja, s čimer bi 
izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 87
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za 
učinkovitost izdelkov, vključno z 
vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, s 
čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja;

5. poziva Komisijo, naj razširi področje 
uporabe direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov na neenergetske 
proizvode in naj pripravi dodatne zahteve 
glede okoljsko primerne zasnove za
splošno gospodarnost z viri in učinkovitost 
izdelkov, vključno z vsebnostjo 
recikliranih materialov, trajnostjo, 
vsebnostjo ogljika in možnostjo ponovne 
uporabe, s čimer bi izboljšali njihov vpliv 
na okolje in spodbujali trge recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 88
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva k razširitvi okoljskih podatkov 
na konvencionalne izdelke široke 
potrošnje; podpira poskuse uvedbe 
okoljskih oznak v državah članicah ter 
spodbuja Komisijo, naj oblikuje usklajeno 
evropsko metodo za izračun okoljskega 
odtisa proizvodov, da bi potrošnike bolj 
obveščala o vplivih na okolje proizvodov, 
za katere se ne uporabljajo obstoječi 
ukrepi, kot so ekološka in energijska 
oznaka ali oznaka ekološkega 
kmetovanja.

Or. fr

Predlog spremembe 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da trajnostna raba surovin ne le 
spodbuja gospodarsko rast, temveč tudi 
varovanje okolja, zato bi jo bilo treba čim 
bolj vključiti v druga politična področja 
EU;

Or. lt

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

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. poudarja, da je gospodarnost z viri 
medsektorsko vprašanje; poziva Komisijo,
naj to agendo poveže z drugimi politikami, 
zlasti s splošnimi politikami 
gospodarskega upravljanja, kot so tiste v 
okviru Evrope 2020.

Or. en

Predlog spremembe 91
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, 
gospodarni z viri, ter časovni okvir za
Evropo, gospodarno z viri, in njegovo 
vizijo ter faze do leta 2050; poziva 
Komisijo, naj hitro predlaga vse 
zakonodajne in druge pobude, da bo te faze 
uresničila in zagotovila usklajenost vseh 
politik EU z njimi;

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, 
gospodarni z viri, ter časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri, in njegovo 
vizijo ter faze do leta 2050; poziva 
Komisijo, naj hitro predlaga vse 
zakonodajne in druge pobude, da bo te faze 
uresničila in zagotovila usklajeno 
povezanost vseh politik EU z njimi;

Or. de

Predlog spremembe 92
Oreste Rossi

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, 
gospodarni z viri, ter časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri, in njegovo 
vizijo ter faze do leta 2050; poziva 
Komisijo, naj hitro predlaga vse 

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, 
gospodarni z viri, ter časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri, in njegovo 
vizijo ter faze do leta 2050; poziva 
Komisijo, naj hitro predlaga vse 
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zakonodajne in druge pobude, da bo te faze 
uresničila in zagotovila usklajenost vseh 
politik EU z njimi;

zakonodajne in druge pobude, da bo te faze 
uresničila in zagotovila usklajenost vseh 
politik EU z njimi; Komisiji priporoča, naj 
ohrani stabilen zakonodajni okvir, da ne 
bi ogrozili dolgoročnih naložb, obenem pa 
naj predlaga razveljavitev zakonodaje, ki 
je neučinkovita, odvečna ali ovira 
okrevanje in gospodarsko rast;

Or. it

Predlog spremembe 93
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, 
gospodarni z viri, ter časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri, in njegovo 
vizijo ter faze do leta 2050; poziva 
Komisijo, naj hitro predlaga vse
zakonodajne in druge pobude, da bo te 
faze uresničila in zagotovila usklajenost 
vseh politik EU z njimi;

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, 
gospodarni z viri, ter časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri, in njegovo 
vizijo ter faze do leta 2050; poziva 
Komisijo, naj hitro predlaga vse potrebne
pobude, da bo te faze uresničila in 
zagotovila usklajenost vseh politik EU z 
njimi;

Or. en

Predlog spremembe 94
Holger Krahmer, Britta Reimers

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, 
gospodarni z viri, ter časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri, in njegovo 
vizijo ter faze do leta 2050; poziva 
Komisijo, naj hitro predlaga vse
zakonodajne in druge pobude, da bo te faze

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, 
gospodarni z viri, ter časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri, in njegovo 
vizijo ter faze do leta 2050; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da države članice 
najprej v celoti izvršujejo veljavno 
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uresničila in zagotovila usklajenost vseh 
politik EU z njimi;

zakonodajo, kot je tista o ravnanju z 
odpadki in gospodarjenju z vodo, preden
predlaga zakonodajne in druge pobude,
potrebne za uresničitev teh faz in 
zagotovitev usklajenosti vseh politik EU z 
njimi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, 
gospodarni z viri, ter časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri, in njegovo 
vizijo ter faze do leta 2050; poziva 
Komisijo, naj hitro predlaga vse 
zakonodajne in druge pobude, da bo te faze 
uresničila in zagotovila usklajenost vseh 
politik EU z njimi;

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, 
gospodarni z viri, ter časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri, in njegovo 
vizijo ter faze do leta 2050; poziva 
Komisijo, naj hitro predlaga vse 
zakonodajne in druge pobude, da bo te faze 
uresničila in zagotovila usklajenost vseh 
politik EU z njimi; ponovno opozarja, da 
je izboljšanje konkurenčnosti Evrope in 
zmanjšanje njene odvisnosti od virov 
mogoče doseč le z ločitvijo gospodarske 
rasti od porabe virov;

Or. en

Predlog spremembe 96
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, 
gospodarni z viri, ter časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri, in njegovo 

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, 
gospodarni z viri, ter časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri, in njegovo 
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vizijo ter faze do leta 2050; poziva 
Komisijo, naj hitro predlaga vse 
zakonodajne in druge pobude, da bo te faze 
uresničila in zagotovila usklajenost vseh 
politik EU z njimi;

vizijo ter faze do leta 2050; poziva 
Komisijo, naj hitro predlaga vse 
zakonodajne in druge pobude, potrebne za 
uresničitev teh faz in zagotovitev 
usklajenosti vseh politik EU z njimi in s 
splošno vizijo EU o nizkoogljičnem 
gospodarstvu do leta 2050, med drugim z 
80–95 % zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
1990.

Or. en

Predlog spremembe 97
Bas Eickhout, Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. poudarja, da je ločitev gospodarske 
rasti od porabe virov ključnega pomena za 
povečanje konkurenčnosti Evrope in 
zmanjšanje njene odvisnosti od virov;

Or. en

Predlog spremembe 98
Bas Eickhout, Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 b. poziva Komisijo, naj do konca leta 
2012 predlaga nov okvir politike za 
trajnostno potrošnjo in proizvodnjo, ki bi 
določal postopek opredelitve prednostnih 
proizvodov ali storitev, ki najbolj 
prispevajo k globalni porabi na 
najpomembnejših področjih – voda, 
zemljišča, surovine in ogljik, ter njegovo 
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uskladitev s kazalniki potrošnje, kot so
določeni v načrtu o učinkoviti uporabi 
virov; okvir naj pospremi z zakonodajnimi 
predlogi, v katerih naj prednostne 
proizvode in storitve obravnava z 
ustreznimi orodji, vključno z mehanizmi, s 
katerimi bi lahko izboljšali gospodarnost z 
viri v dobavni verigi, ter z možnostjo 
postavljanja minimalnih zahtev ali meril 
za uspešnost z izvedbenimi ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 99
Andres Perello Rodriguez

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, države članice in 
podjetja, naj svojo gospodarsko strategijo 
naslonijo na korenito izboljšano 
učinkovitost pri rabi virov, tako da bo 
gospodarska rast ločena od porabljanja 
virov; verjame tudi, da se je treba osrediniti 
na učinkovito in dejansko rabo virov;

7. meni, da ukrepi za doseganje večje 
energetske učinkovitosti ne morejo biti 
omejeni na javni sektor, zato poziva 
Komisijo, države članice in podjetja, naj 
svojo gospodarsko strategijo naslonijo na 
korenito izboljšano učinkovitost pri rabi 
virov, tako da bo gospodarska rast ločena 
od porabljanja virov; verjame tudi, da se je 
treba osrediniti na učinkovito in dejansko 
rabo virov;

Or. es

Predlog spremembe 100
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, države članice in 
podjetja, naj svojo gospodarsko strategijo 

7. poziva Komisijo, države članice in 
podjetja, naj svojo gospodarsko strategijo 
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naslonijo na korenito izboljšano 
učinkovitost pri rabi virov, tako da bo 
gospodarska rast ločena od porabljanja 
virov; verjame tudi, da se je treba osrediniti 
na učinkovito in dejansko rabo virov;

naslonijo na korenito izboljšano 
učinkovitost pri rabi virov, tako da bo 
gospodarska rast ločena od porabljanja in 
izčrpavanja virov; verjame tudi, da se je 
treba osrediniti na učinkovito in dejansko 
rabo virov;

Or. en

Predlog spremembe 101
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, države članice in 
podjetja, naj svojo gospodarsko strategijo 
naslonijo na korenito izboljšano 
učinkovitost pri rabi virov, tako da bo 
gospodarska rast ločena od porabljanja 
virov; verjame tudi, da se je treba osrediniti 
na učinkovito in dejansko rabo virov;

7. poziva Komisijo, države članice in 
podjetja, naj svojo gospodarsko strategijo 
naslonijo na korenito izboljšano 
učinkovitost pri rabi virov, tako da bo 
gospodarska rast popolnoma ločena od 
porabljanja virov; verjame tudi, da se je 
treba osrediniti na učinkovito in dejansko 
rabo virov, zlasti surovin1;
__________________
1 Surovine so posebna kategorija virov:
med pridobivanjem in odlaganjem 
prehajajo med naravnimi viri (biomasa, 
ekstraktivni minerali, kovinski minerali, 
fosilni energetski viri ). Zajemajo torej 
vse, kar pridobivamo ali kar izhaja iz 
organskih in anorganskih naravnih virov, 
odvisno od njihovega življenjskega cikla.

Or. fr

Predlog spremembe 102
Bas Eickhout, Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, države članice in 
podjetja, naj svojo gospodarsko strategijo 
naslonijo na korenito izboljšano 
učinkovitost pri rabi virov, tako da bo 
gospodarska rast ločena od porabljanja 
virov; verjame tudi, da se je treba 
osrediniti na učinkovito in dejansko rabo 
virov;

7. poziva Komisijo, države članice in 
podjetja, naj svojo gospodarsko strategijo 
naslonijo na korenito izboljšano 
učinkovitost pri rabi virov in 
produktivnosti virov, tako da bo 
gospodarska rast popolnoma ločena od 
porabljanja virov;

Or. en

Predlog spremembe 103
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, države članice in 
podjetja, naj svojo gospodarsko strategijo 
naslonijo na korenito izboljšano 
učinkovitost pri rabi virov, tako da bo 
gospodarska rast ločena od porabljanja 
virov; verjame tudi, da se je treba osrediniti 
na učinkovito in dejansko rabo virov;

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
aktivno spodbujajo vlaganje v raziskave in 
inovacije, ki bodo ustvarile rast; poziva 
Komisijo, države članice in podjetja, naj 
svojo gospodarsko strategijo naslonijo na 
korenito izboljšano učinkovitost pri rabi 
virov, tako da bo gospodarska rast ločena 
od porabljanja virov; verjame tudi, da se je 
treba osrediniti na učinkovito in dejansko 
rabo virov;

Or. el

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

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7 a. poziva Komisijo, naj do konca leta 
2012 opredeli prednostne proizvode ali 
storitve, ki najbolj prispevajo k globalni 
porabi na najpomembnejših področjih –
voda, zemljišča, surovine in ogljik, ter jih 
uskladi s kazalniki potrošnje, kot so 
določeni v načrtu o učinkoviti uporabi 
virov; 

Or. en

Predlog spremembe 105
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba nujno takoj ukrepati 
v podporo inovacijam in naložbam v nove 
tehnike in poslovne modele ter ustvariti 
nove spodbude, ki bodo gospodarstvu 
dolgoročno koristile; poudarja, da ima pri 
uresničevanju zelene gospodarske rasti 
poglavitno vlogo zasebni sektor;

8. poudarja, da je treba nujno takoj ukrepati 
v podporo inovacijam in naložbam v nove 
tehnike in poslovne modele ter ustvariti 
nove spodbude, ki bodo gospodarstvu 
dolgoročno koristile; poudarja, da ima pri 
uresničevanju zelene gospodarske rasti 
poglavitno vlogo zasebni sektor, vendar s 
tem v zvezi opozarja na poseben položaj 
malih in srednje velikih podjetij;

Or. de

Predlog spremembe 106
Bas Eickhout, Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba nujno takoj ukrepati 
v podporo inovacijam in naložbam v nove 

8. poudarja, da je treba nujno takoj 
ukrepati, da bi podprli inovacije in naložbe
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tehnike in poslovne modele ter ustvariti
nove spodbude, ki bodo gospodarstvu 
dolgoročno koristile; poudarja, da ima pri 
uresničevanju zelene gospodarske rasti 
poglavitno vlogo zasebni sektor;

v nove tehnike in poslovne modele ter
ustvarili nove spodbude, ki bodo 
gospodarstvu koristile dolgoročno, pa tudi 
kratkoročno; poudarja, da ima pri 
uresničevanju zelene gospodarske rasti 
poglavitno vlogo zasebni sektor;

Or. en

Predlog spremembe 107
Holger Krahmer, Britta Reimers

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba nujno takoj ukrepati 
v podporo inovacijam in naložbam v nove 
tehnike in poslovne modele ter ustvariti 
nove spodbude, ki bodo gospodarstvu 
dolgoročno koristile; poudarja, da ima pri 
uresničevanju zelene gospodarske rasti 
poglavitno vlogo zasebni sektor;

8. poudarja, da je treba nujno takoj ukrepati 
v podporo inovacijam in naložbam v nove 
tehnike in poslovne modele ter ustvariti 
nove spodbude, ki bodo gospodarstvu 
dolgoročno koristile; poudarja, da ima pri 
uresničevanju zelene gospodarske rasti 
poglavitno vlogo zasebni sektor, zlasti 
mala in srednja podjetja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba nujno takoj ukrepati 
v podporo inovacijam in naložbam v nove 
tehnike in poslovne modele ter ustvariti 
nove spodbude, ki bodo gospodarstvu
dolgoročno koristile; poudarja, da ima pri 
uresničevanju zelene gospodarske rasti 
poglavitno vlogo zasebni sektor;

8. poudarja, da je treba nujno takoj ukrepati 
v podporo inovacijam in naložbam v nove 
tehnike in poslovne modele, na primer 
lizinške družbe, ter ustvariti nove 
spodbude, ki bodo gospodarstvu koristile 
tako kratkoročno kot dolgoročno ;
poudarja, da ima pri uresničevanju zelene 
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gospodarske rasti poglavitno vlogo zasebni 
sektor;

Or. en

Predlog spremembe 109
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba nujno takoj ukrepati 
v podporo inovacijam in naložbam v nove 
tehnike in poslovne modele ter ustvariti 
nove spodbude, ki bodo gospodarstvu 
dolgoročno koristile; poudarja, da ima pri 
uresničevanju zelene gospodarske rasti 
poglavitno vlogo zasebni sektor;

8. poudarja, da je treba nujno takoj ukrepati 
v podporo inovacijam in naložbam v nove 
tehnike in poslovne modele ter ustvariti 
nove spodbude, ki bodo gospodarstvu 
dolgoročno koristile; glede tega poudarja, 
da je treba poiskati načine za nadaljnjo 
krepitev in spodbujanje evropskega 
tveganega kapitala, ki bi jih podpirale 
institucije v javnem sektorju ob vse večji 
udeležbi zasebnih vlagateljev; poudarja, da 
ima pri uresničevanju zelene gospodarske 
rasti poglavitno vlogo zasebni sektor;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. je zaskrbljen zaradi naraščajoče  
uporabe nanotehnologij na področju 
surovin - npr. srebra v nanodelcih za 
protibakterijsko uporabo - ki lahko 
povzroči nepovratno izgubo teh surovin;
zahteva temeljite raziskave o okoljskem 
vplivu pred splošnejšo uporabo te tehnike;
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Or. en

Predlog spremembe 111
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri zaračunavanju DDV za storitve enako 
obravnavajo javni in zasebni sektor ter 
tako na trgu zagotovijo pošteno 
konkurenco, da lahko zasebni sektor 
sprosti ves svoj potencial za uresničevanje 
zelene gospodarske rasti.

Or. en

Predlog spremembe 112
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 b. poudarja, da mora Evropa kot 
reciklirajoča družba svoje odpadke v veliki 
meri ponovno izkoriščati in reciklirati ter 
na najbolj učinkovit način proizvajati 
sekundarne surovine; zato bi bilo treba 
vseeevropsko načelo bližine razširiti na 
vse postopke predelave ter optimizirati 
razdaljo od vira do obrata za predelavo;

Or. en

Predlog spremembe 113
Gerben-Jan Gerbrandy
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
cilje učinkovite rabe virov v celoti 
vključijo v evropski semester o 
usklajevanju gospodarske politike;

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
cilje učinkovite rabe virov v celoti 
vključijo v evropski semester o 
usklajevanju gospodarske politike; poziva 
države članice, naj to potrebo potrdijo v 
Evropskem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 114
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 a. poudarja, da prednost prvega na 
področju učinkovite rabe virov lahko 
privlači rastoče trge in da EU obvladuje 
približno tretjino svetovnega trga za 
okoljsko tehnologijo.

Or. en

Predlog spremembe 115
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 a. Ugotavlja, da bo prehod v z viri 
gospodarno gospodarstvo mogoče 
uresničiti le, če bodo tržne cene v celoti 
odražale raven omejenosti virov in vse 
stroške proizvodnega postopka; poziva k 
izvajanju pristopa življenjskega cikla v 
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računovodskem procesu in k 
internalizaciji zunanjih okoljskih stroškov 
skladno z načelom „onesnaževalec 
plača“;

Or. en

Predlog spremembe 116
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo spodbude, da bodo podjetja 
merila, primerjala in nenehno izboljševala 
svojo učinkovitost glede virov, ter ukrepe, 
s katerimi bodo razširile načelo
proizvajalčeve odgovornosti in odpravile 
ukrepe, zaradi katerih je raba virov manj 
učinkovita;

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo spodbude, da bodo podjetja 
merila, primerjala in nenehno izboljševala 
učinkovitost glede virov, na primer s 
spodbujanjem pristopov, kot je ISO 14001 
za sisteme okoljskega upravljanja, ter 
ukrepe za boljšo uporabo načela
proizvajalčeve odgovornosti in odpravile 
ukrepe, zaradi katerih je raba virov manj 
učinkovita;

Or. fr

Predlog spremembe 117
Oreste Rossi

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo spodbude, da bodo podjetja 
merila, primerjala in nenehno izboljševala 
svojo učinkovitost glede virov, ter ukrepe, 
s katerimi bodo razširile načelo 
proizvajalčeve odgovornosti in odpravile
ukrepe, zaradi katerih je raba virov manj 
učinkovita;

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo spodbude, da bodo podjetja 
merila, primerjala in nenehno izboljševala 
svojo učinkovitost glede virov, ter ukrepe, 
s katerimi bodo odpravile ovire, zaradi 
katerih je raba virov manj učinkovita;
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Or. it

Predlog spremembe 118
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo spodbude, da bodo podjetja
merila, primerjala in nenehno izboljševala 
svojo učinkovitost glede virov, ter ukrepe, 
s katerimi bodo razširile načelo 
proizvajalčeve odgovornosti in odpravile
ukrepe, zaradi katerih je raba virov manj 
učinkovita;

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo spodbude, da bodo podjetja in
javni organi merili in nenehno izboljševali 
svoj vpliv na zemljišča, porabo vode, 
uporabo materialov in ogljični odtis, 
razširili načelo proizvajalčeve 
odgovornosti in odpravili ukrepe, zaradi 
katerih je raba virov manj učinkovita;

Or. en

Predlog spremembe 119
Holger Krahmer, Britta Reimers

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo spodbude, da bodo podjetja 
merila, primerjala in nenehno izboljševala 
svojo učinkovitost glede virov, ter ukrepe, 
s katerimi bodo razširile načelo 
proizvajalčeve odgovornosti in odpravile
ukrepe, zaradi katerih je raba virov manj 
učinkovita;

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo spodbude, da bodo podjetja 
merila, primerjala in nenehno izboljševala 
svojo učinkovitost glede virov, spodbujajo 
pa naj jih tudi, da bodo samostojno in 
nenehno izboljševala svojo gospodarnost z 
viri ter odpravila ukrepe, zaradi katerih je 
raba virov manj učinkovita;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo spodbude, da bodo podjetja
merila, primerjala in nenehno izboljševala 
svojo učinkovitost glede virov, ter ukrepe, 
s katerimi bodo razširile načelo 
proizvajalčeve odgovornosti in odpravile 
ukrepe, zaradi katerih je raba virov manj 
učinkovita;

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo spodbude, da bodo podjetja in
javni organi merili, primerjali in nenehno
izboljševali svoj vpliv na zemljišča, porabo 
vode, uporabo materialov in ogljični odtis,
ter ukrepe, s katerimi bodo razširile načelo 
proizvajalčeve odgovornosti in odpravile 
ukrepe, zaradi katerih je raba virov manj 
učinkovita;

Or. en

Predlog spremembe 121
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo spodbude, da bodo podjetja 
merila, primerjala in nenehno izboljševala 
svojo učinkovitost glede virov, ter ukrepe, 
s katerimi bodo razširile načelo 
proizvajalčeve odgovornosti in odpravile 
ukrepe, zaradi katerih je raba virov manj 
učinkovita;

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo spodbude, da bodo podjetja 
merila, primerjala in nenehno izboljševala 
svojo učinkovitost glede virov, ter ukrepe, 
s katerimi bodo izvajale načelo 
proizvajalčeve odgovornosti, in sicer s 
smernicami EU glede izvajanja 
programov za vračanje in recikliranje, ki 
naj jih oblikuje Komisija, in odpravile 
ukrepe, zaradi katerih je raba virov manj 
učinkovita;

Or. en

Predlog spremembe 122
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis
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Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. poudarja pomen vloge državljanov 
in organizacij civilne družbe pri 
doseganju premikov, ki spreminjajo 
gospodarstvo; poudarja, da je treba 
oblikovati strategije ozaveščanja, da bi 
spremenili ravnanje potrošnikov in se 
izognili povratnim učinkom;

Or. en

Predlog spremembe 123
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. ponovno opozarja, da je za 
preprečitev prihajajočih težav, kot sta na 
primer pomanjkanje virov in porast 
njihovih cen, nujno potrebno absolutno 
zmanjšanje porabe virov;

Or. en

Predlog spremembe 124
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. Komisija mora pri izbiri 
instrumentov dati prednost spodbudam in 
prostovoljnim rešitvam pred posegi 
države;
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Or. de

Predlog spremembe 125
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo vlaganje v odpadke in 
upravljanje voda, da bi izpolnile zahteve iz 
okoljskega in vodnega pravnega reda;

Or. lt

Predlog spremembe 126
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. poziva Komisijo, naj preuči in po 
potrebi predlaga spremembe veljavne 
zakonodaje o računovodskih pravilih in 
pravilih, ki urejajo bonitetne agencije v 
zvezi z  obveznim vključevanjem 
kazalnikov gospodarnosti z viri v 
računovodske standarde in vključevanjem 
uporabe virov in okoljskih tveganj v 
parametre bonitetnih agencij; 

Or. en

Predlog spremembe 127
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10 b. poudarja, da je treba zagotoviti 
trajnostno evropsko dobavo surovin, ki je 
nujna za zadovoljitev potreb rastočega 
sektorja za recikliranje odpadkov, 
razširitev evropskega odprtega 
gospodarstva in ustvarjanje delovnih 
mest; 

Or. en

Predlog spremembe 128
Matthias Groote

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k okrepljenim zahtevam na 
področju zelenih javnih naročil za 
proizvode z znatnimi vplivi na okolje in 
poziva Komisijo, naj oceni, kjer bi lahko 
zelena javna naročila povezali s projekti, ki 
se financirajo iz EU; poziva k 
prizadevanjem za spodbujanje skupnih 
javnih naročil in mrež uradnikov s tega 
področja, tako da bi zelena javna naročila 
podprli še pred koncem tega leta;

11. poziva k okrepljenim zahtevam na 
področju zelenih javnih naročil za 
proizvode z znatnimi vplivi na okolje in 
poziva Komisijo, naj oceni, kjer bi lahko 
zelena javna naročila povezali s projekti, ki 
se financirajo iz EU; poziva k 
prizadevanjem za spodbujanje skupnih 
javnih naročil in mrež uradnikov s tega 
področja, tako da bi zelena javna naročila 
podprli še pred koncem tega leta, ne da bi 
to povzročilo poslabšanje konkurenčnosti 
javnih podjetij;

Or. de

Predlog spremembe 129
Bas Eickhout, Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k okrepljenim zahtevam na 
področju zelenih javnih naročil za 
proizvode z znatnimi vplivi na okolje in 
poziva Komisijo, naj oceni, kjer bi lahko 
zelena javna naročila povezali s projekti, ki 
se financirajo iz EU; poziva k 
prizadevanjem za spodbujanje skupnih 
javnih naročil in mrež uradnikov s tega 
področja, tako da bi zelena javna naročila 
podprli še pred koncem tega leta;

11. poziva k okrepljenim zahtevam na 
področju zelenih javnih naročil za 
proizvode z znatnimi vplivi na okolje in
proizvode ter storitve, ki najbolj prispevajo 
k porabi najpomembnejših svetovnih virov 
– vode, zemljišč, surovin in ogljika, kot je 
določeno v načrtu o učinkoviti uporabi 
virov, in poziva Komisijo, naj oceni, kjer 
bi lahko zelena javna naročila povezali s 
projekti, ki se financirajo iz EU; in 
spodbuja skupna javna naročila in mreže
uradnikov s tega področja, tako da bi 
zelena javna naročila podprli še pred 
koncem tega leta;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k okrepljenim zahtevam na 
področju zelenih javnih naročil za 
proizvode z znatnimi vplivi na okolje in 
poziva Komisijo, naj oceni, kjer bi lahko 
zelena javna naročila povezali s projekti, ki 
se financirajo iz EU; poziva k 
prizadevanjem za spodbujanje skupnih 
javnih naročil in mrež uradnikov s tega 
področja, tako da bi zelena javna naročila 
podprli še pred koncem tega leta;

11. poziva k okrepljenim zahtevam na 
področju zelenih in trajnostnih javnih 
naročil za proizvode z znatnimi vplivi na 
okolje in poziva Komisijo, naj oceni, kjer 
bi lahko zelena javna naročila povezali s 
projekti, ki se financirajo iz EU; poziva k 
prizadevanjem za spodbujanje skupnih 
javnih naročil in mrež uradnikov s tega 
področja, tako da bi zelena javna naročila 
podprli še pred koncem tega leta;

Or. en

Predlog spremembe 131
Jolanta Emilia Hibner
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k okrepljenim zahtevam na 
področju zelenih javnih naročil za 
proizvode z znatnimi vplivi na okolje in 
poziva Komisijo, naj oceni, kjer bi lahko 
zelena javna naročila povezali s projekti, ki 
se financirajo iz EU; poziva k 
prizadevanjem za spodbujanje skupnih 
javnih naročil in mrež uradnikov s tega 
področja, tako da bi zelena javna naročila 
podprli še pred koncem tega leta;

11. poziva k okrepljenim zahtevam na 
področju zelenih javnih naročil za 
proizvode z znatnimi vplivi na okolje in 
poziva Komisijo, naj oceni, kjer bi lahko 
zelena javna naročila povezali s projekti, ki 
se financirajo iz EU; poziva k 
prizadevanjem za spodbujanje skupnih 
javnih naročil in mrež uradnikov s tega 
področja, tako da bi do konca tega leta 
podprli zelena javna naročila, ne da bi pri 
tem nastali dodatni upravni stroški;

Or. pl

Predlog spremembe 132
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. poudarja, da je nujno treba izboljšati 
okoljsko in energijsko označevanje, da bi 
ustvarili spodbude za okolju prijazne 
proizvode;

Or. en

Predlog spremembe 133
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. ponovno opozarja na pomen 
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vključevanja uporabe virov v podatke o 
izdelku in ekološke oznake in poziva 
Komisijo, naj kolikor je to mogoče poveže 
vse sedanje oznake in tako zagotovi 
popoln pregled za potrošnike glede na 
primer uporabe virov in energije, 
družbene odgovornosti podjetij, izvora, 
ekoloških inovacij, uporabe surovin in 
možnosti recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 134
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki ter minimalnih ciljev z 
nacionalnimi strategijami za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi;

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki ter minimalnih ciljev z 
nacionalnimi strategijami za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi ter 
naj ugotovijo morebitne težavne povratne 
učinke, s ciljem njihove čimprejšnje 
odprave;

Or. de

Predlog spremembe 135
Oreste Rossi

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki ter minimalnih ciljev z 
nacionalnimi strategijami za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi;

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki z nacionalnimi strategijami za 
preprečevanje nastajanja odpadkov in 
ravnanje z njimi;
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Or. it

Predlog spremembe 136
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki ter minimalnih ciljev z 
nacionalnimi strategijami za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi;

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki ter minimalnih ciljev z 
nacionalnimi strategijami za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi;
poziva Komisijo, naj spodbuja izvajanje 
postopkov ravnanja z odpadki, zlasti v 
državah, v katerih recikliranje odpadkov 
še zdaleč ni sprejemljivo;

Or. fi

Predlog spremembe 137
Bas Eickhout, Satu Hassi

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki ter minimalnih ciljev z 
nacionalnimi strategijami za 
preprečevanje nastajanja odpadkov in
ravnanje z njimi;

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki; poziva Komisijo, naj revizijo 
okvirne direktive o odpadkih, ki bo 
potekala v letu 2014, izkoristi za določitev 
revidiranih ciljev recikliranja do leta 
2020, ki naj temeljijo na rezultatih 
najuspešnejših regij EU, določi pa naj 
tudi cilje za zmanjšanje preostalih 
odpadkov; poziva države članice, naj 
določijo nacionalne cilje za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in do leta 2015 
opustijo mešano zbiranje v korist ločenega 
zbiranja odpadkov;
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Or. en

Predlog spremembe 138
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki ter minimalnih ciljev z 
nacionalnimi strategijami za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi;

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki z nacionalnimi strategijami za 
preprečevanje nastajanja odpadkov in 
ravnanje z njimi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki ter minimalnih ciljev z 
nacionalnimi strategijami za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi;

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki ter minimalnih ciljev z 
nacionalnimi strategijami za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi;
meni, da je treba cilje, ki so že bili 
določeni v več direktivah o zbiranju in 
ločevanju odpadkov, dodatno opredeliti, 
in da si moramo za cilj postaviti najvišjo 
stopnjo in najbolj kakovostni način 
predelave materialov v vseh fazah 
recikliranja: zbiranje, razgradnja, 
predobdelava in recikliranje/rafiniranje;

Or. en



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

SL

Predlog spremembe 140
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki ter minimalnih ciljev z
nacionalnimi strategijami za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi;

12. poziva države članice, naj zagotovijo 
popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z 
odpadki ter minimalnih ciljev z 
nacionalnimi strategijami za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj sprejme 
posebne pobude za olajšanje sprostitve 
neporabljenih sredstev Unije, zlasti za 
države, ki se soočajo s finančnimi 
težavami;

Or. el


