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Τροπολογία 141
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 142
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταπολεμήσουν 
αποτελεσματικά την παράνομη μεταφορά 
αποβλήτων σε τρίτες χώρες και να 
ενισχύσουν ειδικότερα τους σχετικούς 
μηχανισμούς ελέγχου· προτρέπει στο 
πλαίσιο αυτό να δημιουργηθεί μια 
«ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική στον 
τομέα των αποβλήτων» που θα αποβλέπει 
στην περαιτέρω διάδοση των βέλτιστων 
ευρωπαϊκών προτύπων επεξεργασίας 
αποβλήτων και εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· 

Or. de
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Τροπολογία 143
Judith A. Merkies, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 a. παροτρύνει την Επιτροπή να να 
διερευνήσει τις δυνατότητες 
διαμόρφωσης ενωσιακής εμβέλειας 
καθεστώτων διευρυμένης ευθύνης 
παραγωγού για την αναβάθμιση της 
απόδοσης σε όλα τα κράτη μέλη, 
περιλαμβανομένων και εκείνων όπου τα 
ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης είναι πολύ χαμηλότερα από 
τον μέσο όρο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 144
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τους ελέγχους για την 
παρεμπόδιση της παράνομης μεταφοράς 
αποβλήτων, ιδίως των επικίνδυνων 
αποβλήτων, σε τρίτες χώρες

Or. fr

Τροπολογία 145
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον 
σημαντικό περιορισμό των υπολειμμάτων 
τροφών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μέτρα με συγκεκριμένο στόχο να 
μειωθούν στο μισό τα υπολείμματα 
τροφών, έως το 2025·

Or. fi

Τροπολογία 146
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει τη σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

Or. de

Τροπολογία 147
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα· πιστεύει επίσης ότι το 
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μέσο του φόρου για την υγειονομική ταφή 
– που έχουν ήδη θεσπίσει ορισμένα κράτη 
μέλη – θα μπορούσε να συμβάλει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου· 

Or. de

Τροπολογία 148
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει
και να θέσει πλήρως σε εφαρμογή το 
κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή μείωση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων τα οποία 
θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν 
αποτελεσματικά με άλλους τρόπους,
σύμφωνα με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων, η οποία θα συνοδεύεται από 
τα κατάλληλα μεταβατικά μέτρα·

Or. fr

Τροπολογία 149
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα 
λαμβάνοντας υπόψη την ιεράρχηση των 
αποβλήτων· καλεί ακόμη την Επιτροπή 
να προτείνει τη σταδιακή απαγόρευση, 
έως το 2014, της υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων, η οποία θα συνοδεύεται από 
τα κατάλληλα μεταβατικά μέτρα σε 
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επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 150
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων
αποβλήτων, η οποία θα συνοδεύεται από 
τα κατάλληλα μεταβατικά μέτρα·

Or. it

Τροπολογία 151
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακά τον μέγιστο δυνατό 
περιορισμό της υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων, η οποία θα συνοδεύεται από 
τα κατάλληλα μεταβατικά μέτρα·

Or. it

Τροπολογία 152
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα, 
υπενθυμίζει την απόφαση του 
Κοινοβουλίου σε σχέση με την έκθεση για 
μια αποτελεσματική στρατηγική στην 
Ευρώπη για τις πρώτες ύλες 
(2011/2056(INI)) να επιβάλει γενική
απαγόρευση της υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα και καλεί την Επιτροπή 
να διευρύνει την απαγόρευση αυτή, 
επιβάλλοντας απαγόρευση της καύσης 
ανακυκλώσιμων αποβλήτων το αργότερο 
έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας·

Or. en

Τροπολογία 153
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής 
επαναχρησιμοποιήσιμων αποβλήτων, η 
οποία θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

Or. pl

Τροπολογία 154
Vladko Todorov Panayotov
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα· καλεί την Επιτροπή να 
προτρέψει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των 
καταλοίπων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού με τη δημιουργία κέντρων 
ανακύκλωσης και με την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες 
τεχνικές σε περιφερειακή βάση·

Or. en

Τροπολογία 155
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
διάθεσης σε χωματερές αποβλήτων που 
έχουν συλλεγεί επιλεκτικά, 
περιλαμβανομένων των ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 156
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο της ΕΕ για τα απόβλητα

Or. de

Τροπολογία 157
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το κεκτημένο για τα απόβλητα και να 
επιβάλει σταδιακή απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα 
μεταβατικά μέτρα·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
και να εφαρμόσει πλήρως το κεκτημένο 
για τα απόβλητα και να επιβάλει σταδιακή 
μείωση της υγειονομικής ταφής 
βιοδιασπώμενων αποβλήτων και 
αποβλήτων που μπορούν να 
επανακτηθούν αποτελεσματικά με άλλους 
τρόπους και στη βάση της ιεράρχησης 
των αποβλήτων, η οποία θα συνοδεύεται 
από τα κατάλληλα μεταβατικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 158
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. επισημαίνει ότι οι  υφιστάμενοι
χώροι υγειονομικής ταφής μπορούν να
χρησιμοποιούνται ως χώροι
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αποθεματοποίησης πρώτων υλών
("urban mining"), αλλά και ότι 
διατίθενται ελάχιστα πορίσματα από 
σχετικές έρευνες·

Or. de

Τροπολογία 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναλάβουν δράσεις για την 
καταπολέμηση της παράνομης 
μεταφοράς αποβλήτων προς τρίτες 
χώρες, ιδίως των επικίνδυνων 
αποβλήτων, σύμφωνα με τον κανονισμό 
για τη μεταφορά των αποβλήτων·και τη 
σύμβασης της Βασιλείας·

Or. fr

Τροπολογία 160
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. καλεί τα κράτη μέλη να διευρύνουν 
το έργο τους σε σχέση με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διαμόρφωση προδιαγραφών για τα 
ανακυκλωμένα υλικά μέσω της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης 
(CEN)·

Or. en
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Τροπολογία 161
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω προδιαγραφές για τη 
διαχείριση των αποβλήτων στη βάση 
αναλύσεων κύκλου ζωής και της 
ιεράρχησης των αποβλήτων, ώστε να 
μειωθεί μειωθεί ακόμη περισσότερο ο 
όγκος των ανακτήσιμων και 
ανακυκλώσιμων αποβλήτων που 
καταλήγουν σε χωματερές, μέχρι τη 
σταδιακή εξάλειψή τους, στο τέλος της 
τρέχουσας δεκαετίας·

Or. en

Τροπολογία 162
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
πολιτικές που θα προωθούν τη διαδοχική 
χρήση των φυσικών πρώτων υλών και θα 
ευνοούν τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία και την 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων, αντί 
της παραγωγής ενέργειας, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη το δυναμικό περιορισμού 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en
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Τροπολογία 163
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. τονίζει τη σημασία που έχει η 
χρηματοδότηση από την ΕΕ να δίνει 
προτεραιότητα σε δραστηριότητες που 
βρίσκονται σε υψηλότερες θέσεις στην 
ιεράρχηση των αποβλήτων, όπως 
ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο περί 
αποβλήτων (π.χ. προτεραιότητα σε 
μονάδες ανακύκλωσης έναντι της 
διάθεσης αποβλήτων)·

Or. en

Τροπολογία 164
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν ένα πρόγραμμα για 
την ευαισθητοποίηση και την 
καθοδήγηση των επιχειρήσεων, και ιδίως 
των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 165
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μέτρα για την εξασφάλιση της 
περιβαλλοντικά ασφαλούς συλλογής, 
πρώτης επεξεργασίας και ανακύκλωσης 
πρώτων υλών ανά κατηγορία·

Or. en

Τροπολογία 166
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 β. τονίζει ότι μια προσέγγιση κύκλου 
ζωής θα πρέπει, για να έχει νόημα, να 
βασίζεται στα κατά το δυνατόν 
ακριβέστερα λογιστικά στοιχεία· στο 
πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνει ότι, κατά 
την εφαρμογή της οδηγίας για την 
ποιότητα των καυσίμων, οι προμηθευτές 
πρέπει να εφαρμόζουν διαφορετική 
συμβατική τιμή για την ασφαλτούχο 
άμμο·

Or. en

Τροπολογία 167
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δράσουν αποτελεσματικά 
εναντίον της παράνομης μεταφοράς 
αποβλήτων σε τρίτες χώρες, ιδίως όταν 
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πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 168
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 γ. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, 
μέχρι το τέλος του 2012, ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τη βιώσιμη κατανάλωση 
και παραγωγή, που θα πρέπει να 
συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση η 
οποία θα δίνει λύσεις με τα κατάλληλα 
εργαλεία, όσον αφορά τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες προτεραιότητας, και θα 
περιλαμβάνει μηχανισμούς για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
στην αλυσίδα εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 169
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
επίσπευση της μετάβασης σε μια Ευρώπη 
που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους· επισημαίνει ότι μεγαλύτερη 
καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους 
τομείς της φιλικής προς το περιβάλλον 
εξόρυξης υλών, της χημείας, της 
ανακύκλωσης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και στην 

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
επίσπευση της μετάβασης σε μια Ευρώπη 
που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους· επισημαίνει ότι μεγαλύτερη 
καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους 
τομείς της φιλικής προς το περιβάλλον 
εξόρυξης υλών, της χημείας, της γεωργίας, 
της ανακύκλωσης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και στην 
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αντικατάσταση περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικών υλών, τεχνολογιών και 
σχεδιασμού για λιγότερη χρήση υλών και 
ενέργειας·

αντικατάσταση περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικών υλών, τεχνολογιών και 
σχεδιασμού για λιγότερη χρήση υλών και 
ενέργειας ·επισημαίνει ότι η χορήγηση 
«φορολογικών πιστώσεων» (μείωση του 
οφειλόμενου φόρου) θα είχε επίσης θετικό 
αντίκτυπο για τις δραστηριότητες στον 
τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και 
της καινοτομίας 

Or. de

Τροπολογία 170
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
επίσπευση της μετάβασης σε μια Ευρώπη 
που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους· επισημαίνει ότι μεγαλύτερη 
καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους 
τομείς της φιλικής προς το περιβάλλον 
εξόρυξης υλών, της χημείας, της 
ανακύκλωσης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και στην 
αντικατάσταση περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικών υλών, τεχνολογιών και 
σχεδιασμού για λιγότερη χρήση υλών και 
ενέργειας·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
επίσπευση της μετάβασης σε μια Ευρώπη 
που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους· επισημαίνει ότι μεγαλύτερη 
καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους 
τομείς της φιλικής προς το περιβάλλον 
εξόρυξης υλών, της διαχείρισης των 
υδάτων, της χημείας, της ανακύκλωσης, 
της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και 
στην αντικατάσταση περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικών υλών, τεχνολογιών και 
σχεδιασμού για λιγότερη χρήση υλών και 
ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 171
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
επίσπευση της μετάβασης σε μια Ευρώπη 
που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους· επισημαίνει ότι μεγαλύτερη 
καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους 
τομείς της φιλικής προς το περιβάλλον 
εξόρυξης υλών, της χημείας, της 
ανακύκλωσης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και στην 
αντικατάσταση περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικών υλών, τεχνολογιών και 
σχεδιασμού για λιγότερη χρήση υλών και 
ενέργειας·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
επίσπευση της μετάβασης σε μια Ευρώπη 
που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους· επισημαίνει ότι μεγαλύτερη 
καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους 
τομείς της φιλικής προς το περιβάλλον 
εξόρυξης υλών, της χημείας, της γεωργίας, 
της ανακύκλωσης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και στην 
αντικατάσταση περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικών υλών, τεχνολογιών και 
σχεδιασμού για λιγότερη χρήση υλών και 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 172
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
επίσπευση της μετάβασης σε μια Ευρώπη 
που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους· επισημαίνει ότι μεγαλύτερη 
καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους 
τομείς της φιλικής προς το περιβάλλον 
εξόρυξης υλών, της χημείας, της 
ανακύκλωσης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και στην 
αντικατάσταση περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικών υλών, τεχνολογιών και 
σχεδιασμού για λιγότερη χρήση υλών και 
ενέργειας·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
επίσπευση της μετάβασης σε μια Ευρώπη 
που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους· επισημαίνει ότι μεγαλύτερη 
καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους 
τομείς της φιλικής προς το περιβάλλον 
εξόρυξης υλών, της χημείας, της 
ανακύκλωσης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και στην 
αντικατάσταση περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικών υλών, τεχνολογιών και 
σχεδιασμού για λιγότερη χρήση υλών και 
ενέργειας· καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν ενδεχομένως το καθεστώς 
των εγκαταλειμμένων ορυχείων και ίσως 
να ανοίξουν και πάλι ορισμένων από 
αυτά, αν υφίστανται επαρκείς οικονομικοί 
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και περιβαλλοντικοί λόγοι για να το 
πράξουν·

Or. en

Τροπολογία 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
επίσπευση της μετάβασης σε μια Ευρώπη 
που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους· επισημαίνει ότι μεγαλύτερη 
καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους 
τομείς της φιλικής προς το περιβάλλον 
εξόρυξης υλών, της χημείας, της 
ανακύκλωσης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και στην 
αντικατάσταση περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικών υλών, τεχνολογιών και 
σχεδιασμού για λιγότερη χρήση υλών και 
ενέργειας·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
επίσπευση της μετάβασης σε μια Ευρώπη 
που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους· επισημαίνει ότι μεγαλύτερη 
καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους 
τομείς της φιλικής προς το περιβάλλον 
αναζήτησης, εξόρυξης, επεξεργασίας και 
παραγωγής υλών, της χημείας, της 
ανακύκλωσης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και της 
αντικατάστασης περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικών υλών καθώς και 
στρατηγικά σημαντικών και κρίσιμων 
υλών, τεχνολογιών και σχεδιασμού για 
λιγότερη χρήση υλών και ενέργειας·
πιστεύει ότι το «Ορίζων 2020» και τα 
ενωσιακά προγράμματα σύμπραξης για 
την έρευνα και την καινοτομία θα πρέπει 
να ευθυγραμμιστούν προς τον στόχο 
αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 174
Georgios Koumoutsakos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
επίσπευση της μετάβασης σε μια Ευρώπη 
που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους· επισημαίνει ότι μεγαλύτερη 
καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους 
τομείς της φιλικής προς το περιβάλλον 
εξόρυξης υλών, της χημείας, της 
ανακύκλωσης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και στην 
αντικατάσταση περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικών υλών, τεχνολογιών και 
σχεδιασμού για λιγότερη χρήση υλών και 
ενέργειας·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας για την 
επίσπευση της μετάβασης σε μια Ευρώπη 
που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους· επισημαίνει ότι μεγαλύτερη 
καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους 
τομείς της φιλικής προς το περιβάλλον 
εξόρυξης υλών, της χημείας, της 
ανακύκλωσης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και στην 
αντικατάσταση περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικών υλών, τεχνολογιών και 
σχεδιασμού για λιγότερη χρήση υλών και 
ενέργειας· τονίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει 
με κάθε τρόπο να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος να ζημιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να 
αυξηθεί ο κίνδυνος "διαρροής άνθρακα"·

Or. el

Τροπολογία 175
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 a. υποστηρίζει την άποψη ότι οι
ενισχύσεις της ΕΕ έχουν ενδεικτικό
χαρακτήρα και θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα
για έργα που αφορούν υψηλότερο στάδιο
της ιεραρχίας των αποβλήτων

Or. de

Τροπολογία 176
Horst Schnellhardt, Christa Klaß
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να αυξήσουν τη διαφάνεια στον 
τομέα της δημόσιας έρευνας, να
εξαλείψουν το γραφειοκρατικό άχθος που
παρεμποδίζει τη συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα για την αύξηση
της απόδοσης των πόρων και να
εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή
των ΜΜΕ στην έρευνα για την
καινοτομία· 

Or. de

Τροπολογία 177
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον 
οποίο ρυθμίζονται τα δάση· πιστεύει ότι 
είναι σημαντικό οι προερχόμενες από 
δάση πρώτες ύλες να μη ρυθμίζονται με 
τρόπο που κάνει τόσο περίπλοκη και 
δαπανηρή την παραγωγή και τη χρήση 
τους ώστε να αντικαθίστανται από μη 
ανανεώσιμους πόρους·

Or. sv

Τροπολογία 178
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη, από κοινού με τους οικονομικούς
κύκλους και την κοινωνία των πολιτών, 
να χαράξουν στρατηγικές που θα
ενισχύουν τη συνεχή αποδοχή της
τεχνολογίας και της καινοτομίας·

Or. de

Τροπολογία 179
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση·
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 180
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαγράφεται
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στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση·
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 181
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση· 
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 182
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση·
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν προς την περιβαλλοντική 
φορολόγηση ·τονίζει ότι  ταυτόχρονα 
πρέπει να επέλθουν μειώσεις σε άλλους 
φόρους, όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 183
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση· 
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν την περιβαλλοντική 
φορολόγηση· τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα 
δώσει τη δυνατότητα για μειώσεις άλλων 
φόρων, όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

Or. fi

Τροπολογία 184
Eija-Riitta Korhola



PE485.855v01-00 24/67 AM\895358EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση· 
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
συμμετοχή της περιβαλλοντικής 
φορολόγησης στα δημόσια έσοδα, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενωσιακή αρχή 
της επικουρικότητας και, κατά 
προτίμηση, σύμφωνα με τα κράτη μέλη 
που επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση· 
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, 
εξασφαλίζοντας ότι αυτό δεν θα 
επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα  της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση· 
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

15. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις 
συνέπειες που θα είχε μια στροφή προς 
την περιβαλλοντική φορολόγηση στα 
δημόσια έσοδα· ζητεί η ανάλυση αυτή της 
Επιτροπής να εστιάζει στη δυνατότητα 
για μειώσεις άλλων φόρων, όπως οι φόροι 
επί της εργασίας, για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και για τη 
δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού·
τονίζει ότι μια τέτοια ενδεχόμενη στροφή 
δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αύξηση του 
συνολικού φορολογικού βάρους για τον 
ιδιωτικό τομέα·

Or. en



AM\895358EL.doc 25/67 PE485.855v01-00

EL

Τροπολογία 186
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Bas Eickhout, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Κρίτων 
Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση· 
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν προς την περιβαλλοντική 
φορολόγηση των δημόσιων εσόδων· 
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 187
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση·
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, προς την περιβαλλοντική 
φορολόγηση τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα 
δώσει τη δυνατότητα για μειώσεις άλλων 
φόρων, όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·
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Or. de

Τροπολογία 188
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση· 
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη, αφού 
λάβουν κατάλληλα υπόψη την ιδιαίτερη 
κατάσταση κάθε κράτους μέλους της ΕΕ,
να στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση· 
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

Or. pl

Τροπολογία 189
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση·
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν εντονότερα προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση ούτως ώστε 
η αναλογία των σχετικών δημόσιων 
εσόδων να αυξάνεται διαρκώς έως το 
2020, σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση·
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
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όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει καλύτερους όρους 
ανταγωνισμού;

Or. de

Τροπολογία 190
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση· 
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση· 
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού 
και θα διευκολύνει την τεχνολογική 
ανάπτυξη·

Or. lt

Τροπολογία 191
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στραφούν, μέχρι το 2020, προς την 
περιβαλλοντική φορολόγηση των 
δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε 
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μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση·
τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη 
δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, 
όπως οι φόροι επί της εργασίας, θα 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα κράτη μέλη που 
επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση, ενώ 
το μέσο αυτό θα πρέπει να ελέγχεται και 
να συγκρίνεται βάσει δεικτών· τονίζει ότι 
κάτι τέτοιο θα δώσει τη δυνατότητα για 
μειώσεις άλλων φόρων, όπως οι φόροι επί 
της εργασίας, θα αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσει 
ίσους όρους ανταγωνισμού ·

Or. de

Τροπολογία 192
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη διαδοχική προσέγγιση στη χρήση της 
βιομάζας, που θα ευνοεί την ανακύκλωση 
και τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία και την 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων, όπως 
τα προϊόντα και τα βιομηχανικά υλικά 
βιολογικής προέλευσης, αντί της 
βιοενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 193
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. θεωρεί σημαντικό να σχεδιαστούν οι 
φορολογικοί κανόνες για την 
περιβαλλοντική φορολογία με τέτοιον 
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τρόπο ώστε να μην πληγεί το εμπόριο, για 
να εξασφαλιστεί η χρήση των πόρων με 
τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο·

Or. sv

Τροπολογία 194
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 β. καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν 
το φορολογικό σύστημα για την 
περιβαλλοντική φορολογία με τέτοιον 
τρόπο ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις 
στη χρήση σπάνιων πόρων· για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, οι διάφοροι 
τομείς που χρησιμοποιούν τις ίδιες 
πρώτες ύλες πρέπει να φορολογούνται 
ομοιόμορφα, ούτως ώστε να μη γίνεται 
από έναν τομέα υπερεκμετάλλευση πόρων 
οι οποίοι θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν αποδοτικότερα·

Or. sv

Τροπολογία 195
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση, έως το 
2020, όλων των επιζήμιων προς το 
περιβάλλον επιδοτήσεων·

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν το ταχύτερο δυνατό 
με βάση αντικειμενικά κριτήρια σαφή 
ορισμό των «επιζήμιων για το περιβάλλον 
επιδοτήσεων» και να παρουσιάσουν 
συγκεκριμένα σχέδια για τη σταδιακή 
κατάργηση, έως το 2020, όλων των 
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επιζήμιων προς το περιβάλλον 
επιδοτήσεων·

Or. de

Τροπολογία 196
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση, έως το 
2020, όλων των επιζήμιων προς το 
περιβάλλον επιδοτήσεων·

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρουσιάσουν, εντός 5 ετών το 
πολύ, συγκεκριμένα σχέδια για τη 
σταδιακή κατάργηση, έως το 2020, όλων 
των επιζήμιων προς το περιβάλλον 
επιδοτήσεων, εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι, το 2020, δεν θα 
λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση 
κανένα πρόγραμμα που δεν θα τηρεί τους 
κανόνες της βιωσιμότητας.

Or. es

Τροπολογία 197
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση, έως το 
2020, όλων των επιζήμιων προς το 
περιβάλλον επιδοτήσεων·

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν συγκεκριμένα σχέδια το 
αργότερο το 2014 για τη σταδιακή 
κατάργηση, έως το 2020, όλων των 
επιζήμιων προς το περιβάλλον 
επιδοτήσεων, περιλαμβανομένων των 
επιδοτήσεων που δίνουν κίνητρα για μη 
αποδοτική χρήση ανανεώσιμων πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 198
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα
σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση, έως το 
2020, όλων των επιζήμιων προς το 
περιβάλλον επιδοτήσεων·

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρουσιάσουν έναν ορισμό των 
"επιζήμιων προς το περιβάλλον 
επιδοτήσεων" στη βάση αντικειμενικών 
κριτηρίων, καθώς και σχέδια για τη 
σταδιακή κατάργηση, έως το 2020, όλων 
των επιζήμιων προς το περιβάλλον 
επιδοτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες 
τις οικονομικές, κοινωνικές και 
οικολογικές επιπτώσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 199
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog,
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση, έως το 
2020, όλων των επιζήμιων προς το 
περιβάλλον επιδοτήσεων·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει συγκεκριμένα σχέδια, που θα 
πρέπει να έχουν εγκριθεί μέχρι το 2014,
για τη σταδιακή κατάργηση, έως το 2020, 
όλων των επιζήμιων προς το περιβάλλον 
επιδοτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 200
Horst Schnellhardt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση, έως το 
2020, όλων των επιζήμιων προς το 
περιβάλλον επιδοτήσεων·

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση, έως το 
2020, των επιζήμιων προς το περιβάλλον 
επιδοτήσεων·

Or. de

Τροπολογία 201
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παρουσιάσουν 
συγκεκριμένα σχέδια για τη σταδιακή 
κατάργηση, έως το 2020, όλων των 
επιζήμιων προς το περιβάλλον 
επιδοτήσεων·

16. διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 202
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν την ίδρυση κέντρων 
καινοτόμων τεχνολογιών, με σκοπό τη 
στήριξη του διαχωρισμού, της 
ανακύκλωσης και της 
επαναχρησιμοποίησης χρήσιμων 
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συστατικών των αποβλήτων εξορυκτικής 
δραστηριότητας, τη διευκόλυνση της 
μετέπειτα χρήσης στην κατασκευαστική 
βιομηχανία των προϊόντων αυτών, τα 
οποία βρίσκονται σε διαφόρων ειδών 
χώρους απόθεσης αποβλήτων, καθώς και 
τη διαχείριση αυτών των χώρων 
απόθεσης κατά τρόπο περιβαλλοντικά 
ασφαλή·

Or. en

Τροπολογία 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 a. τονίζει ότι οι αγορές επιδιώκουν την 
αποδοτική χρήση των πόρων, αν οι τιμές 
αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία 
των πόρων που χρησιμοποιούνται·

Or. en

Τροπολογία 204
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμήσουν την οικονομική αξία των
οικοσυστημάτων και να την εντάξουν στα 
συστήματα αναφοράς καθώς και στα 
λογιστικά συστήματα έως το 2015·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να υποστηρίξουν μελλοντικά 
εντατικότερα την επιστημονική έρευνα 
για τον υπολογισμό της οικονομικής αξίας
οικοσυστημάτων ή οικοσυστημικών 
υπηρεσιών  και να εξετάσουν επίσης κατά 
πόσο θα μπορούσαν να ενταχθούν τέτοιου 
είδους στοιχεία στα συστήματα αναφοράς 
καθώς και στα λογιστικά συστήματα
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Or. de

Τροπολογία 205
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμήσουν την οικονομική αξία των 
οικοσυστημάτων και να την εντάξουν στα 
συστήματα αναφοράς καθώς και στα 
λογιστικά συστήματα έως το 2015·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν περαιτέρω μια ενδεχόμενη 
αξιολόγηση της οικονομικής αξίας των 
οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 206
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμήσουν την οικονομική αξία των 
οικοσυστημάτων και να την εντάξουν στα 
συστήματα αναφοράς καθώς και στα 
λογιστικά συστήματα έως το 2015·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να υποστηρίξουν εντατικότερα τις 
ερευνητικές εργασίες για μεθόδους 
αξιολόγησης οικοσυστημικών υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 207
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκτιμήσουν την οικονομική αξία 
των οικοσυστημάτων και να την εντάξουν 
στα συστήματα αναφοράς καθώς και στα 
λογιστικά συστήματα έως το 2015·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 208
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκτιμήσουν την οικονομική αξία των 
οικοσυστημάτων και να την εντάξουν στα 
συστήματα αναφοράς καθώς και στα 
λογιστικά συστήματα έως το 2015·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν υπόψη την οικονομική αξία των 
οικοσυστημάτων στο 
κοινωνικοοικονομικό και οικονομικό 
σύστημα αναφοράς ·

Or. de

Τροπολογία 209
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 a. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση 
του κοινού, ιδίως όσον αφορά τον
διαχωρισμό των απορριμμάτων και την 
ορθή χρήση των δευτερογενών πρώτων 
υλών, έχοντας κατά νου ότι η διάδοση 
των ορθών γνώσεων στην κοινωνία έχει 
άμεση επίδραση στις συνήθειες των 
Ευρωπαίων όσον αφορά την αποδοτική 
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χρήση των πόρων·

Or. lt

Τροπολογία 210
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Marisa Matias, 
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 a. ενστερνίζεται τη δέσμευση που 
ανέλαβε η Επιτροπή στον Χάρτη 
Πορείας, όσον αφορά την ανάπτυξη 
μέσων βασισμένων στην αγορά που θα 
κάνουν δυνατό τον συνυπολογισμό των 
αρνητικών εξωτερικών παραγόντων 
κόστους στην τιμή της αγοράς, ώστε να 
αντικατοπτρίζονται το πραγματικό 
κόστος της χρήσης των πόρων και οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της·

Or. en

Τροπολογία 211
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 a. τονίζει τη σημασία που έχει η έννοια 
της διαδοχικής χρήσης των πόρων, 
καθώς και η συνεκτίμηση της έννοιας 
αυτής στις σχετικές πολιτικές, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι σπάνιες πρώτες ύλες 
μας χρησιμοποιούνται κατά τρόπο 
ιεραρχικό μέχρι την πλήρη εξάντληση του 
δυναμικού τους·

Or. en
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Τροπολογία 212
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η βιοποικιλότητα είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική για την ανθρώπινη 
ζωή και την ευημερία των κοινωνιών, τόσο 
άμεσα όσο και έμμεσα, μέσω των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος που παρέχει· 
επικροτεί και στηρίζει τη στρατηγική της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των στόχων 
και των δράσεών της· επισημαίνει τη 
σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης της 
προστασίας της βιοποικιλότητας και σε μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 
τους πόρους·

18. τονίζει ότι η βιοποικιλότητα είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική για την ανθρώπινη 
ζωή και την ευημερία των κοινωνιών, τόσο 
άμεσα όσο και έμμεσα, μέσω των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος που παρέχει· 
επικροτεί και στηρίζει τη στρατηγική της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020· 
επισημαίνει τη σπουδαιότητα της 
ενσωμάτωσης της προστασίας της 
βιοποικιλότητας και σε μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους·

Or. en

Τροπολογία 213
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. Με την έννοια αυτή, εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την λήψη ειδικών 
μέτρων για την καταπολέμηση των 
χωροκατακτητικών ειδών και ζητεί να 
τεθούν σε εφαρμογή επειγόντως, 
δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων 
των ειδών αυτών στους φυσικούς πόρους 
(έδαφος, δάση, ύδατα, κλπ.).

Or. es
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Τροπολογία 214
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 a. τονίζει τη σημασία που έχει το νερό, 
ως φυσικός πόρος ζωτικής σημασίας, 
τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για τα 
οικοσυστήματα· υπενθυμίζει την 
αυξημένη πίεση που ασκείται στη 
διαθεσιμότητα και την ποιότητα των 
υδάτινων πόρων, εξαιτίας παραγόντων 
όπως η αποδάσωση, η αστικοποίηση, η 
αύξηση του πληθυσμού, η οικονομική 
ανάπτυξη και η αλλαγή του κλίματος· 
υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης στη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, που θα 
δίνει έμφαση στον ρόλο των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, στο πλαίσιο της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας για μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 215
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 a. καλεί επίσης την Επιτροπή να 
υπολογίσει και να κοινοποιήσει το κόστος 
της περιβαλλοντικής ζημιάς που 
προκύπτει ως συνέπεια της γεωργικής και 
της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ·

Or. sv
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Τροπολογία 216
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
πιλοτικά προγράμματα για διάφορους 
πόρους, π.χ. φώσφορο, προκειμένου το 
επίπεδο επαναχρησιμοποίησης να φτάσει 
το 100% έως το 2020· επισημαίνει ότι 
αυτά τα πιλοτικά προγράμματα θα πρέπει 
να χρηματοδοτούνται κατευθείαν από 
διαρθρωτικά ταμεία·

19. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
πιλοτικά προγράμματα για διάφορους 
πόρους, π.χ. φώσφορο, με σκοπό τη
βελτιστοποίηση της χρήσης και της 
ανακύκλωσης του φωσφόρου και την 
αποτροπή της διείσδυσής του στα 
συστήματα υδροδότησης και στον 
υδροφόρο ορίζοντα· επισημαίνει ότι αυτά 
τα πιλοτικά προγράμματα θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται κατευθείαν από 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or. fi

Τροπολογία 217
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
πιλοτικά προγράμματα για διάφορους 
πόρους, π.χ. φώσφορο, προκειμένου το 
επίπεδο επαναχρησιμοποίησης να φτάσει 
το 100% έως το 2020· επισημαίνει ότι 
αυτά τα πιλοτικά προγράμματα θα πρέπει 
να χρηματοδοτούνται κατευθείαν από 
διαρθρωτικά ταμεία·

19. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
πιλοτικά προγράμματα για διάφορους 
πόρους, π.χ. φώσφορο, προκειμένου το 
επίπεδο επαναχρησιμοποίησης να 
μεγιστοποιηθεί έως το 2020· επισημαίνει 
ότι αυτά τα πιλοτικά προγράμματα θα 
πρέπει να χρηματοδοτούνται κατευθείαν 
από διαρθρωτικά ταμεία·

Or. en

Τροπολογία 218
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
πιλοτικά προγράμματα για διάφορους 
πόρους, π.χ. φώσφορο, προκειμένου το 
επίπεδο επαναχρησιμοποίησης να φτάσει 
το 100% έως το 2020· επισημαίνει ότι 
αυτά τα πιλοτικά προγράμματα θα πρέπει 
να χρηματοδοτούνται κατευθείαν από 
διαρθρωτικά ταμεία·

19. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
τις βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο της 
αποδοτικότητας των πόρων, π.χ. όσον 
αφορά τον φώσφορο και, αν τέτοιες 
βέλτιστες πρακτικές δεν έχουν ακόμη 
διαμορφωθεί ή χρειάζονται βελτίωση 
όσον αφορά ορισμένους πόρους, να 
ξεκινήσει πειραματικά σχέδια για τους 
σπάνιους πόρους, ώστε το επίπεδο 
επαναχρησιμοποίησης να φτάσει το 100% 
έως το 2020.  Αυτές οι βέλτιστες 
πρακτικές και τα πιλοτικά προγράμματα 
θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
κατευθείαν από διαρθρωτικά ταμεία και 
από την Κοινή Γεωργική Πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 219
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
πιλοτικά προγράμματα για διάφορους 
πόρους, π.χ. φώσφορο, προκειμένου το 
επίπεδο επαναχρησιμοποίησης να φτάσει 
το 100% έως το 2020· επισημαίνει ότι 
αυτά τα πιλοτικά προγράμματα θα πρέπει 
να χρηματοδοτούνται κατευθείαν από 
διαρθρωτικά ταμεία·

19. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
πιλοτικά προγράμματα για διάφορους 
πόρους, π.χ. φώσφορο, προκειμένου να 
επιτευχθεί κατά το δυνατό υψηλό και 
λογικό σε σύγκριση με τις δαπάνες
επίπεδο επαναχρησιμοποίησης έως το 
2020· επισημαίνει ότι αυτά τα πιλοτικά 
προγράμματα θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται κατευθείαν από 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or. de
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Τροπολογία 220
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
πιλοτικά προγράμματα για διάφορους 
πόρους, π.χ. φώσφορο, προκειμένου το 
επίπεδο επαναχρησιμοποίησης να φτάσει 
το 100% έως το 2020· επισημαίνει ότι αυτά 
τα πιλοτικά προγράμματα θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται κατευθείαν από 
διαρθρωτικά ταμεία·

19. καλεί την Επιτροπή να ορίσει 
κατάλληλα κριτήρια και να ξεκινήσει 
πιλοτικά προγράμματα για διάφορους 
πόρους, π.χ. φώσφορο, προκειμένου το 
επίπεδο επαναχρησιμοποίησης να φτάσει 
το 100% έως το 2020· επισημαίνει ότι αυτά
τα πιλοτικά προγράμματα θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται κατευθείαν από 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or. pl

Τροπολογία 221
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
πιλοτικά προγράμματα για διάφορους 
πόρους, π.χ. φώσφορο, προκειμένου το 
επίπεδο επαναχρησιμοποίησης να φτάσει 
το 100% έως το 2020· επισημαίνει ότι αυτά 
τα πιλοτικά προγράμματα θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται κατευθείαν από 
διαρθρωτικά ταμεία·

19. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
πιλοτικά προγράμματα για διάφορους 
πόρους, προκειμένου το επίπεδο 
επαναχρησιμοποίησης να φτάσει το 100% 
έως το 2020· επισημαίνει ότι αυτά τα 
πιλοτικά προγράμματα θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται κατευθείαν από 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or. ro

Τροπολογία 222
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στις διατροφικές 
συνήθειες  προκειμένου να μειωθεί η 
πρόσληψη ζωικών πρωτεϊνών και του 
περιορισμού της εισαγόμενης χρήσης γης· 
επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι οι 
καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα ισορροπημένης και υγιούς 
διατροφής που βασίζεται σε εποχιακά και 
περιφερειακά τρόφιμα υψηλής ποιότητας·

Or. de

Τροπολογία 223
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της βιώσιμης
γεωργίας και του περιορισμού της 
εισαγόμενης χρήσης γης·

Or. it

Τροπολογία 224
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 

20. επισημαίνει τη σημασία της βιώσιμης
γεωργίας, των βελτιώσεων στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
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ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

ζωικών πρωτεϊνών  και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

Or. it

Τροπολογία 225
Daciana Octavia Sârbu, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης· ζητεί να 
ληφθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα για τον 
περιορισμό των υπολειμμάτων τροφών, 
καθώς αυτό θα οδηγούσε και στον 
περιορισμό της ζήτησης νερού στη 
γεωργία, αντιμετωπίζοντας έτσι τα 
διασυνδεδεμένα προβλήματα της 
ασφάλειας των τροφίμων και της 
ασφάλειας του νερού· 

Or. en

Τροπολογία 226
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας και των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών·

Or. it
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Τροπολογία 227
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας και του περιορισμού της 
εισαγόμενης χρήσης γης·

Or. fi

Τροπολογία 228
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας και των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών, γεγονός που θα 
οδηγούσε στον περιορισμό της 
εισαγόμενης χρήσης γης και στη μείωση 
του αποτυπώματος άνθρακα της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 229
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, της ενημέρωσης των 
καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη μιας 
υγιεινής διατροφής βασισμένης σε τοπικά 
εποχιακά προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
καθώς και του περιορισμού της 
εισαγόμενης χρήσης γης·

Or. en

Τροπολογία 230
Horst Schnellhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας·

Or. de

Τροπολογία 231
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας και καλλιέργειας λειμώνων 
χορτονομής, των συστημάτων βόσκησης 
που κάνουν αποδοτική χρήση του νερού, 
των αλλαγών στη διατροφή προκειμένου 
να μειωθεί η πρόσληψη ζωικών πρωτεϊνών 
και του περιορισμού της εισαγόμενης 
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χρήσης γης·

Or. en

Τροπολογία 232
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας καθώς και των αλλαγών στις 
διατροφικές συνήθειες ούτως ώστε να 
καταναλώνονται περισσότερο 
περιφερειακά τρόφιμα και προϊόντα
προκειμένου να περιορίζονται με τον 
τρόπο αυτό και οι μεταφορές και η χρήση 
γαιών σε χώρες της αλλοδαπής·

Or. de

Τροπολογία 233
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου
γεωργίας, και τη σπουδαιότητα της
βιώσιμης κατανάλωσης πρωτεΐνης  στο
πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή, λ.χ., 
στο χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στο 
κρέας που παράγεται στην Ευρώπη σε 
σύγκριση με το κρέας που εισάγεται από 
τρίτες χώρες·

Or. nl
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Τροπολογία 234
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, και τη σπουδαιότητά της για τη 
φύση και το περιβάλλον, και ζητεί τον 
περιορισμό του σφραγισμένου εδάφους 
και της χρήσης γης·

Or. de

Τροπολογία 235
Nick Griffin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή 
προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού 
της εισαγόμενης χρήσης γης·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου 
γεωργίας, ιδίως εν όψει των ενδεχόμενων 
συνεπειών της συρρίκνωσης των 
αποθεμάτων πετρελαίου στη 
βιομηχανοποιημένη παραγωγή τροφίμων, 
των αλλαγών στη διατροφή προκειμένου 
να μειωθεί η πρόσληψη ζωικών πρωτεϊνών 
και του περιορισμού της εισαγόμενης 
χρήσης γης·

Or. en

Τροπολογία 236
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 α. Υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
κοινοτικός χαρακτήρας στις δράσεις για 
την προστασία του εδάφους, και για τον 
λόγο αυτό ζητεί γι άλλη μια φορά να 
απεμπλακεί η διαδικασία έγκρισης της 
οδηγίας πλαίσιο για τα εδάφη·

Or. es

Τροπολογία 237
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 a. εφιστά την προσοχή στον ρόλο των 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων, όπως τα 
δάση, στην αποδοτική χρήση των πόρων·
καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
χρήση ανανεώσιμων, βιολογικής 
προέλευσης, ανακυκλώσιμων και φιλικών 
προς το περιβάλλον πρώτων και άλλων 
υλών· τονίζει ιδίως ότι η χρήση 
ανανεώσιμων υλών, όπως το ξύλο, που 
προκαλούν χαμηλές εκπομπές 
επικίνδυνων αερίων, στον 
κατασκευαστικό τομέα, συνιστά 
αποδοτική χρήση των πόρων·

Or. fi

Τροπολογία 238
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 a. πιστεύει ότι η καταναλωτική 
συνείδηση διαδραματίζει αποφασιστικό 
ρόλο για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων 
όσον αφορά την κατανάλωση τροφίμων 
και υποστηρίζει πρωτοβουλίες σε τοπικό, 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, για την 
προώθηση ορισμένων συνηθειών σε 
σχέση με την κατανάλωση τροφίμων, 
όπως η καθιέρωση ημερών χορτοφαγίας·

Or. en

Τροπολογία 239
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 a. τονίζει ότι η απώλεια θρεπτικών 
ουσιών στο περιβάλλον, μέσω της 
αγροτικής παραγωγής, προκαλεί ένα 
σοβαρό εξωτερικό κόστος για τα 
οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία και 
το κλίμα, και καλεί την Επιτροπή να 
εφαρμόσει σύγχρονες μεθόδους 
διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών, ώστε 
να περιοριστούν οι απώλειές τους καθώς 
η παραγωγή αυξάνεται·

Or. en

Τροπολογία 240
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 a. Επισημαίνει ότι αναλογία
μεγαλύτερη του 20% των τροφίμων
διατίθενται ως απορρίματα, και ζητεί να
ληφθούν στοχοθετημένα μέτρα για τον
περιορισμό της σπατάλης· τονίζει ότι δεν
πρόκειται μόνον για κατασπατάληση
τροφίμων αλλά και για πόρους στον 
τομέα της παρασκευής και συσκευασίας 
τροφίμων.

Or. de

Τροπολογία 241
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 
μια σειρά από συνεκτικούς, μετρήσιμους 
και σαφείς τομεακούς στόχους, μεταξύ των 
οποίων και ένας συνολικός στόχος, 
προκειμένου να υλοποιηθούν το όραμα και
τα ορόσημα του χάρτη πορείας· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τους εν λόγω στόχους για την 
ΕΕ, το αργότερο έως το 2013, και να 
διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα συνάδουν με τους στόχους που θα 
τεθούν· εκτιμά ότι τα ορόσημα που 
περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως στόχοι
μέχρι να τεθούν πιο λεπτομερείς στόχοι·
καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
αντίστοιχους στόχους στις στρατηγικές 
τους για αποτελεσματική χρήση των 
πόρων·

21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 
μια σειρά από συνεκτικούς, μετρήσιμους 
και σαφείς τομεακούς στόχους, μεταξύ των 
οποίων και ένας συνολικός στόχος, 
προκειμένου να υλοποιηθούν το όραμα και
οι στόχοι του χάρτη πορείας, αλλά 
επισημαίνει τον περίπλοκο χαρακτήρα 
του θέματος και την για το λόγο αυτό 
επιτακτική ανάγκη να ελέγχονται 
επιστημονικά τέτοιου είδους ενέργειες· 
καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τους επιστημονικούς κύκλους, να
καταρτίσει και να θεσπίσει το ταχύτερο 
δυνατό δείκτες στους οποίους θα 
βασίζεται μεταγενέστερη συγκεκριμένη 
πρόταση που θα περιλαμβάνει στόχους για 
την ΕΕ· υποστηρίζει επίσης την άποψη 
ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε
όλες οι πολιτικές της ΕΕ να συνάδουν με 
τους στόχους που έχουν καθοριστεί μέχρι 
να τεθούν πιο λεπτομερείς στόχοι· καλεί τα 
κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
αντίστοιχους στόχους στις στρατηγικές 
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τους για αποτελεσματική χρήση των 
πόρων··

Or. de

Τροπολογία 242
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 
μια σειρά από συνεκτικούς, μετρήσιμους 
και σαφείς τομεακούς στόχους, μεταξύ 
των οποίων και ένας συνολικός στόχος,
προκειμένου να υλοποιηθούν το όραμα και 
τα ορόσημα του χάρτη πορείας· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τους εν λόγω στόχους για 
την ΕΕ, το αργότερο έως το 2013, και να
διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα συνάδουν με τους στόχους που θα 
τεθούν· εκτιμά ότι τα ορόσημα που 
περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως στόχοι 
μέχρι να τεθούν πιο λεπτομερείς στόχοι·
καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
αντίστοιχους στόχους στις στρατηγικές 
τους για αποτελεσματική χρήση των 
πόρων·

21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 
μια σειρά από στόχους που καταδεικνύουν 
τις τάσεις, στόχους συνεκτικούς, 
μετρήσιμους, σαφείς και ρεαλιστικά 
επιτεύξιμους, προκειμένου να 
υλοποιηθούν το όραμα και τα ορόσημα του 
χάρτη πορείας· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα συνάδουν με τους στόχους αυτούς·
καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
αντίστοιχους στόχους στις στρατηγικές 
τους για αποτελεσματική χρήση των 
πόρων·

Or. it

Τροπολογία 243
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 
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μια σειρά από συνεκτικούς, μετρήσιμους 
και σαφείς τομεακούς στόχους, μεταξύ 
των οποίων και ένας συνολικός στόχος, 
προκειμένου να υλοποιηθούν το όραμα και 
τα ορόσημα του χάρτη πορείας· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τους εν λόγω στόχους για την 
ΕΕ, το αργότερο έως το 2013, και να 
διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα συνάδουν με τους στόχους που θα 
τεθούν· εκτιμά ότι τα ορόσημα που 
περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως στόχοι 
μέχρι να τεθούν πιο λεπτομερείς στόχοι· 
καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
αντίστοιχους στόχους στις στρατηγικές 
τους για αποτελεσματική χρήση των 
πόρων·

μια σειρά από συνεκτικούς, μετρήσιμους 
και σαφείς τομεακούς στόχους, καθώς και 
από ειδικούς ανά χώρα και συνολικούς 
για την ΕΕ στόχους, προκειμένου να 
υλοποιηθούν το όραμα και τα ορόσημα του 
χάρτη πορείας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για τους 
εν λόγω στόχους για την ΕΕ, το αργότερο 
έως το 2013, και να διασφαλίσει ότι όλες 
οι πολιτικές της ΕΕ θα συνάδουν με τους 
στόχους που θα τεθούν· εκτιμά ότι τα 
ορόσημα που περιλαμβάνονται στον χάρτη 
πορείας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως 
στόχοι μέχρι να τεθούν πιο λεπτομερείς 
στόχοι· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν αντίστοιχους στόχους στις 
στρατηγικές τους για αποτελεσματική 
χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 244
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 
μια σειρά από συνεκτικούς, μετρήσιμους 
και σαφείς τομεακούς στόχους, μεταξύ 
των οποίων και ένας συνολικός στόχος, 
προκειμένου να υλοποιηθούν το όραμα και 
τα ορόσημα του χάρτη πορείας· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τους εν λόγω στόχους για την 
ΕΕ, το αργότερο έως το 2013, και να 
διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα συνάδουν με τους στόχους που θα 
τεθούν· εκτιμά ότι τα ορόσημα που 
περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως στόχοι 
μέχρι να τεθούν πιο λεπτομερείς στόχοι· 
καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
αντίστοιχους στόχους στις στρατηγικές 

21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 
μια σειρά από συνεκτικά, ρεαλιστικά και 
μετρήσιμα ορόσημα ανά τομέα, μεταξύ 
των οποίων και ένας συνολικός στόχος, 
προκειμένου να υλοποιηθούν το όραμα και 
τα ορόσημα του χάρτη πορείας· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τους εν λόγω στόχους για την 
ΕΕ, το αργότερο έως το 2013, και να 
διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα συνάδουν με τους στόχους που θα 
τεθούν· εκτιμά ότι τα ορόσημα που 
περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως στόχοι 
μέχρι να τεθούν πιο λεπτομερείς στόχοι· 
καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
αντίστοιχους στόχους στις στρατηγικές 
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τους για αποτελεσματική χρήση των 
πόρων·

τους για αποτελεσματική χρήση των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 245
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 
μια σειρά από συνεκτικούς, μετρήσιμους 
και σαφείς τομεακούς στόχους, μεταξύ 
των οποίων και ένας συνολικός στόχος, 
προκειμένου να υλοποιηθούν το όραμα 
και τα ορόσημα του χάρτη πορείας· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τους εν λόγω στόχους για 
την ΕΕ, το αργότερο έως το 2013, και να 
διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα συνάδουν με τους στόχους που θα 
τεθούν· εκτιμά ότι τα ορόσημα που 
περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως στόχοι 
μέχρι να τεθούν πιο λεπτομερείς στόχοι· 
καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
αντίστοιχους στόχους στις στρατηγικές 
τους για αποτελεσματική χρήση των 
πόρων·

21. τονίζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν 
σημαντικό και συνεχές συμφέρον να 
υποστηρίξουν την αποδοτική χρήση των 
πόρων και γνωρίζουν καλύτερα από 
όλους πώς να βελτιώσουν την εκ μέρους 
τους αποδοτική χρήση των πόρων· καλεί 
συνεπώς την Επιτροπή να αποφύγει τη 
θέσπιση υποχρεωτικών στόχων 
αποδοτικής χρήσης των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 246
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 
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μια σειρά από συνεκτικούς, μετρήσιμους 
και σαφείς τομεακούς στόχους, μεταξύ των 
οποίων και ένας συνολικός στόχος, 
προκειμένου να υλοποιηθούν το όραμα και 
τα ορόσημα του χάρτη πορείας· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τους εν λόγω στόχους για την 
ΕΕ, το αργότερο έως το 2013, και να 
διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα συνάδουν με τους στόχους που θα 
τεθούν· εκτιμά ότι τα ορόσημα που 
περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως στόχοι 
μέχρι να τεθούν πιο λεπτομερείς στόχοι·
καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
αντίστοιχους στόχους στις στρατηγικές 
τους για αποτελεσματική χρήση των 
πόρων·

μια σειρά από συνεκτικούς, μετρήσιμους 
και σαφείς τομεακούς στόχους, μεταξύ των 
οποίων και ένας συνολικός στόχος, 
προκειμένου να υλοποιηθούν το όραμα και 
τα ορόσημα του χάρτη πορείας· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τους εν λόγω στόχους για την 
ΕΕ, το αργότερο έως το 2013, και να 
διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα συνάδουν με τους στόχους που θα 
τεθούν· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν αντίστοιχους στόχους στις 
στρατηγικές τους για αποτελεσματική 
χρήση των πόρων·

Or. de

Τροπολογία 247
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 
μια σειρά από συνεκτικούς, μετρήσιμους 
και σαφείς τομεακούς στόχους, μεταξύ 
των οποίων και ένας συνολικός στόχος, 
προκειμένου να υλοποιηθούν το όραμα και 
τα ορόσημα του χάρτη πορείας· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τους εν λόγω στόχους για την 
ΕΕ, το αργότερο έως το 2013, και να 
διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα συνάδουν με τους στόχους που θα 
τεθούν· εκτιμά ότι τα ορόσημα που 
περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως στόχοι 
μέχρι να τεθούν πιο λεπτομερείς στόχοι· 
καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
αντίστοιχους στόχους στις στρατηγικές 

21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί 
μια σειρά από συνεκτικούς, μετρήσιμους 
και σαφείς τομεακούς δείκτες, μεταξύ των 
οποίων και ένας βασικός δείκτης, 
προκειμένου να υλοποιηθούν το όραμα και 
τα ορόσημα του χάρτη πορείας· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τους εν λόγω δείκτες για την 
ΕΕ, το αργότερο έως το 2013, και να 
διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
θα συνάδουν με την προσδιορισμένη 
προοπτική· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν αντίστοιχους δείκτες στις 
στρατηγικές τους για αποτελεσματική 
χρήση των πόρων·
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τους για αποτελεσματική χρήση των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 248
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 a. καλεί την Επιτροπή να επιβάλει την 
πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
νομοθεσία για το νερό, ώστε να γίνει 
δυνατή η εκμετάλλευση όλων των 
δυνατοτήτων στον μέγιστο δυνατό βαθμό·

Or. en

Τροπολογία 249
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 a. πιστεύει ότι η ανάπτυξη της 
καταναλωτικής συνείδησης έχει καίρια 
σημασία για την αποδοτικότητα στη 
χρήση των πόρων όσον αφορά την 
κατανάλωση τροφίμων και ενθαρρύνει 
πρωτοβουλίες σε τοπικό, εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο, για την προώθηση πιο 
βιώσιμων συνηθειών σε σχέση με την 
κατανάλωση τροφίμων, όπως η ημέρα 
χορτοφαγίας στο Βέλγιο·

Or. en
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Τροπολογία 250
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 
μια λογιστική όσον αφορά τους φυσικούς 
πόρους, η οποία να συμπεριληφθεί στους 
προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών 
μελών, σε όλα τα κεφάλαιά τους 
(αντιστοιχώντας κάθε ένα σε μια 
δραστηριότητα), και η οποία θα μπορεί 
να κατατμηθεί σε άρθρα, και αυτά, με τη 
σειρά τους, όπου κριθεί απαραίτητο, σε 
θέσεις του προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 251
Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. παροτρύνει την Επιτροπή να 
καθιερώσει ισχυρούς και κατανοητούς 
δείκτες που να βασίζονται σε 
ολοκληρωμένα λογιστικά εργαλεία, με 
στόχο να ελέγχουν την πρόοδο της 
επίτευξης των στόχων·

22. παροτρύνει την Επιτροπή να 
καθιερώσει ισχυρούς και κατανοητούς 
δείκτες που να βασίζονται σε 
ολοκληρωμένα λογιστικά εργαλεία και να 
καθορίζονται με ενιαίο και σαφή τρόπο 
σε όλη την Ευρώπη, με στόχο να ελέγχουν 
την πρόοδο της επίτευξης των στόχων

Or. de

Τροπολογία 252
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. παροτρύνει την Επιτροπή να 
καθιερώσει ισχυρούς και κατανοητούς 
δείκτες που να βασίζονται σε 
ολοκληρωμένα λογιστικά εργαλεία, με 
στόχο να ελέγχουν την πρόοδο της 
επίτευξης των στόχων·

22. παροτρύνει την Επιτροπή να 
καθιερώσει ισχυρούς και κατανοητούς 
δείκτες που να βασίζονται σε 
ολοκληρωμένα λογιστικά εργαλεία, με 
στόχο να ελέγχουν την πρόοδο της 
επίτευξης των στόχων· Οι δείκτες αυτοί 
πρέπει να καταστήσουν δυνατή τη 
μέτρηση του όγκου και την φύση των 
πόρων που σχετίζονται με την οικονομία 
και να αναλυθεί το πρόβλημα της 
σπάνεως, στην οικονομική, 
γεωστρατηγική και περιβαλλοντική της 
διάσταση.

Or. fr

Τροπολογία 253
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. παροτρύνει την Επιτροπή να 
καθιερώσει ισχυρούς και κατανοητούς 
δείκτες που να βασίζονται σε 
ολοκληρωμένα λογιστικά εργαλεία, με 
στόχο να ελέγχουν την πρόοδο της 
επίτευξης των στόχων·

22. παροτρύνει την Επιτροπή να 
καθιερώσει το ίχνος στο έδαφος, το ίχνος 
στο νερό, το ίχνος στις ύλες και το ίχνος 
άνθρακα ως ισχυρούς και κατανοητούς 
δείκτες με στόχο να ελέγχουν την πρόοδο 
της επίτευξης των στόχων·

Or. en

Τροπολογία 254
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. παροτρύνει την Επιτροπή να 
καθιερώσει ισχυρούς και κατανοητούς 
δείκτες που να βασίζονται σε 
ολοκληρωμένα λογιστικά εργαλεία, με 
στόχο να ελέγχουν την πρόοδο της 
επίτευξης των στόχων·

22. παροτρύνει την Επιτροπή να 
καθιερώσει ισχυρούς και κατανοητούς 
δείκτες που να βασίζονται σε 
ολοκληρωμένα λογιστικά εργαλεία, με 
στόχο να ελέγχουν την πρόοδο της 
επίτευξης των στόχων και να διαμορφωθεί 
μια δέσμη συγκεκριμένων και 
δεσμευτικών δεικτών βασικών πόρων, 
που θα ισχύουν εξίσου για τους δημόσιους 
και τους ιδιωτικούς φορείς·

Or. en

Τροπολογία 255
Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για καθιέρωση ενός βασικού δείκτη ο 
οποίος θα συνοδεύεται από μια σειρά 
δεικτών για το έδαφος, το νερό, τις ύλες 
και τον άνθρακα· υπογραμμίζει ότι οι εν 
λόγω δείκτες πρέπει να βασίζονται σε μια 
προσέγγιση σχετική με το αποτύπωμα 
άνθρακα, που θα λαμβάνει υπόψη τις 
επιπτώσεις ολόκληρου του κύκλου ζωής·

23. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για την κατάρτιση και καθιέρωση το 
ταχύτερο δυνατό ενός βασικού δείκτη ο 
οποίος θα αποτελείται από μια σειρά 
δεικτών για το έδαφος, το νερό, τις ύλες 
και τον άνθρακα· υπογραμμίζει ότι οι εν 
λόγω δείκτες, που στηρίζονται σε 
ολιστικά και επιστημονικά πορίσματα,
πρέπει να βασίζονται σε μια προσέγγιση 
σχετική με το αποτύπωμα άνθρακα, που θα 
λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις ολόκληρου 
του κύκλου ζωής και κατά μήκος της 
συνολικής αλυσίδας αξιών·

Or. de

Τροπολογία 256
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για καθιέρωση ενός βασικού δείκτη ο 
οποίος θα συνοδεύεται από μια σειρά 
δεικτών για το έδαφος, το νερό, τις ύλες 
και τον άνθρακα· υπογραμμίζει ότι οι εν 
λόγω δείκτες πρέπει να βασίζονται σε μια 
προσέγγιση σχετική με το αποτύπωμα 
άνθρακα, που θα λαμβάνει υπόψη τις 
επιπτώσεις ολόκληρου του κύκλου ζωής·

23. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για καθιέρωση ενός βασικού δείκτη ο 
οποίος θα συνοδεύεται από μια σειρά 
δεικτών για το έδαφος, το νερό, τις ύλες 
και τον άνθρακα· υπογραμμίζει ότι οι εν 
λόγω δείκτες πρέπει να βασίζονται σε μια 
προσέγγιση σχετική με το αποτύπωμα 
άνθρακα, που θα λαμβάνει υπόψη τις 
επιπτώσεις ολόκληρου του κύκλου ζωής
και θα ενσωματώνει τις κρυφές ροές, δηλ. 
την εκτός ΕΕ μετακύλιση των 
περιβαλλοντικών πιέσεων και την 
μετατόπιση των φαινομένων σπάνεως και 
εξάρτησης·

Or. fr

Τροπολογία 257
Bas Eickhout, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για καθιέρωση ενός βασικού δείκτη ο 
οποίος θα συνοδεύεται από μια σειρά
δεικτών για το έδαφος, το νερό, τις ύλες 
και τον άνθρακα· υπογραμμίζει ότι οι εν 
λόγω δείκτες πρέπει να βασίζονται σε μια 
προσέγγιση σχετική με το αποτύπωμα 
άνθρακα, που θα λαμβάνει υπόψη τις 
επιπτώσεις ολόκληρου του κύκλου ζωής·

23. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για καθιέρωση μιας σειράς δεικτών για το 
έδαφος, το νερό, τις ύλες και τον άνθρακα 
και ζητεί αυτοί οι προσανατολισμένοι 
στην κατανάλωση τέσσερις δείκτες να 
είναι το ίχνος στο έδαφος, το ίχνος στο 
νερό, το ίχνος στις ύλες και το ίχνος 
άνθρακα, που θα συνυπολογίζουν τις 
επιπτώσεις κατά τη διάρκεια πλήρους 
κύκλου ζωής και θα ενσωματώνουν τις 
κρυφές ροές, καθώς και κάθε μεταφορά 
περιβαλλοντικής πίεσης εκτός της ΕΕ·
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο 
δείκτης παραγωγικότητας των πόρων δεν 
θα προσφέρει τις ζητούμενες 
πληροφορίες και δεν θα πρέπει να επιλεγεί
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απλώς και μόνο επειδή τα σχετικά 
δεδομένα έχουν ήδη συλλεγεί·

Or. en

Τροπολογία 258
Holger Krahmer, Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για καθιέρωση ενός βασικού δείκτη ο 
οποίος θα συνοδεύεται από μια σειρά 
δεικτών για το έδαφος, το νερό, τις ύλες 
και τον άνθρακα· υπογραμμίζει ότι οι εν 
λόγω δείκτες πρέπει να βασίζονται σε μια 
προσέγγιση σχετική με το αποτύπωμα 
άνθρακα, που θα λαμβάνει υπόψη τις 
επιπτώσεις ολόκληρου του κύκλου ζωής·

23. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
για καθιέρωση, μετά από διαβούλευση με 
όλους τους βασικούς παράγοντες, ενός μη 
δεσμευτικού βασικού δείκτη για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, ο οποίος θα 
συνοδεύεται από μια σειρά δεικτών για το 
έδαφος, το νερό, τις ύλες και τον άνθρακα· 
επαναλαμβάνει ότι οι εν λόγω δείκτες 
πρέπει να βασίζονται σε μια 
συγκροτημένη, συνεκτική, σαφή και 
ευρέως αποδεκτή μεθοδολογία· σημειώνει 
ότι οι δείκτες αυτοί μπορούν να 
βασίζονται σε μια διεθνώς ομοιογενή 
προσέγγιση σχετική με το αποτύπωμα 
άνθρακα, που θα λαμβάνει υπόψη τις 
επιπτώσεις ολόκληρου του κύκλου ζωής,
μόνο εάν κάτι τέτοιο δεν θα δημιουργούσε 
δυσανάλογα υψηλό πρόσθετο κόστος για 
τον ιδιωτικό τομέα, και ιδίως για τις 
μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 259
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για καθιέρωση ενός βασικού δείκτη ο 
οποίος θα συνοδεύεται από μια σειρά
δεικτών για το έδαφος, το νερό, τις ύλες 
και τον άνθρακα· υπογραμμίζει ότι οι εν 
λόγω δείκτες πρέπει να βασίζονται σε μια 
προσέγγιση σχετική με το αποτύπωμα 
άνθρακα, που θα λαμβάνει υπόψη τις 
επιπτώσεις ολόκληρου του κύκλου ζωής·

23. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για καθιέρωση μιας σειράς δεικτών για το 
έδαφος, το νερό, τις ύλες και τον άνθρακα· 
προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι αυτοί οι προσανατολισμένοι στην 
κατανάλωση τέσσερις δείκτες να είναι το 
ίχνος στο έδαφος, το ίχνος στο νερό, το 
ίχνος στις ύλες και το ίχνος άνθρακα, 
ενσωματώνοντας έτσι τις κρυφές ροές, 
καθώς και κάθε μεταφορά 
περιβαλλοντικής πίεσης προς τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 260
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 a. καλεί την Επιτροπή να έχει 
προσδιορίσει, μέχρι το 2013, τα κριτήρια 
που θα πρέπει να πληρούνται από 
ορισμένες ουσίες ή αντικείμενα ώστε 
αυτά να θεωρούνται υποπροϊόντα και όχι 
απόβλητα, σηματοδοτώντας έτσι την 
κατεύθυνση που θα πρέπει να 
ακολουθούν τα κράτη μέλη κατά τη 
διαδικασία υποστήριξης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των αγαθών και 
κατάργησης των ανισοτήτων και των 
εμποδίων όσον αφορά την αντιμετώπιση 
των διαφόρων οικονομικών φορέων·

Or. ro

Τροπολογία 261
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει ότι η παρουσία 
συγκεκριμένων δεικτών για την 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 
πόρων είναι απαραίτητη σε όλους τους 
τομείς άσκησης πολιτικής και καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει τέτοιου είδους 
δείκτες σε όλες τις εκτιμήσεις επιπτώσεων·

24. υπογραμμίζει ότι η παρουσία 
συγκεκριμένων δεικτών για την 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 
πόρων είναι απαραίτητη σε όλους τους 
τομείς άσκησης πολιτικής και καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει τέτοιου είδους 
δείκτες σε όλες τις εκτιμήσεις επιπτώσεων·
υποστηρίζει επίσης την άποψη ότι ο 
«έλεγχος της ανταγωνιστικότητας» που 
προβλέπεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, COM 2010/614 θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά σε κάθε 
εκτίμηση επιπτώσεων·

Or. de

Τροπολογία 262
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει ότι η παρουσία 
συγκεκριμένων δεικτών για την 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 
πόρων είναι απαραίτητη σε όλους τους 
τομείς άσκησης πολιτικής και καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει τέτοιου είδους 
δείκτες σε όλες τις εκτιμήσεις επιπτώσεων·

24. υπογραμμίζει ότι η παρουσία 
συγκεκριμένων δεικτών για την 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 
πόρων, κατάλογος των οποίων πρόκειται 
να παρουσιάσει η Επιτροπή, είναι 
απαραίτητη σε όλους τους τομείς άσκησης 
πολιτικής και καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει τέτοιου είδους δείκτες σε 
όλες τις εκτιμήσεις επιπτώσεων·

Or. pl

Τροπολογία 263
Bas Eickhout, Satu Hassi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις 
πολιτικές της ΕΕ και να αξιολογήσει, 
μεταξύ άλλων, τα εθνικά σχέδια δράσης 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
την Κοινή Γεωργική Πολιτική, όσον 
αφορά τις επιπτώσεις τους στην 
αποδοτική χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 264
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκτιμά ότι το έβδομο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει να 
έχει ως στόχο του την υλοποίηση του 
οράματος και των ορόσημων του χάρτη 
πορείας προς μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους·

25. εκτιμά ότι το έβδομο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει να 
έχει ως στόχο του την υλοποίηση του 
οράματος του χάρτη πορείας προς μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 
τους πόρους·

Or. de

Τροπολογία 265
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκτιμά ότι το έβδομο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει να 

25. εκτιμά ότι το έβδομο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει να 
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έχει ως στόχο του την υλοποίηση του 
οράματος και των ορόσημων του χάρτη 
πορείας προς μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους·

προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο 
πολιτικής για την υλοποίηση του 
οράματος, των ορόσημων και των στόχων 
του χάρτη πορείας προς μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους·

Or. en

Τροπολογία 266
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκτιμά ότι το έβδομο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει να 
έχει ως στόχο του την υλοποίηση του 
οράματος και των ορόσημων του χάρτη 
πορείας προς μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους·

25. εκτιμά ότι το έβδομο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει να 
έχει ως στόχο του την υλοποίηση του 
οράματος και των ορόσημων του χάρτη 
πορείας προς μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους 
και τη μετατροπή, κατά περίπτωση, των
οροσήμων σε στόχους·

Or. en

Τροπολογία 267
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκτιμά ότι το έβδομο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει να 
έχει ως στόχο την υλοποίηση του 
οράματος και των ορόσημων του χάρτη 
πορείας προς μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους·

25. εκτιμά ότι το έβδομο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει να 
έχει επίσης ως στόχο την υλοποίηση του 
οράματος και των ορόσημων του χάρτη 
πορείας προς μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους·
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Or. de

Τροπολογία 268
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 a. πιστεύει ότι η αποδοτική χρήση των 
πόρων συχνά εμποδίζεται από τις 
περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες·
καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
απλοποιήσει τις διαδικασίες 
αδειοδότησης, ώστε να γίνει δυνατή η 
καλύτερη εφαρμογή της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων·

Or. fi

Τροπολογία 269
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι η οικολογική καινοτομία της 
ΕΕ οδηγεί σε πιο αποτελεσματική χρήση 
των πόρων εκτός των συνόρων μας, 
περιορίζοντας με τον τρόπο αυτόν την 
εξάντληση των παγκόσμιων φυσικών 
πόρων· ως εκ τούτου, παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να ισχυροποιήσουν τις εθνικές 
στρατηγικές τους για την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων και να μοιραστούν τις 
γνώσεις τους σε ένα παγκόσμιο φόρουμ 
όπως η Διάσκεψη Rio+20·

26. τονίζει ότι η οικολογική καινοτομία της 
ΕΕ οδηγεί σε πιο αποτελεσματική χρήση 
των πόρων εκτός των συνόρων μας, 
περιορίζοντας με τον τρόπο αυτόν την 
εξάντληση των παγκόσμιων φυσικών 
πόρων· ως εκ τούτου, παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να ισχυροποιήσουν τις εθνικές 
στρατηγικές τους για την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων και να μοιραστούν τις 
γνώσεις τους σε ένα παγκόσμιο φόρουμ 
όπως η Διάσκεψη Rio+20· πιστεύει ότι η 
ταχέως αυξανόμενη παγκόσμια 
κατανάλωση, σε συνδυασμό με τον 
περιορισμό των αποθεμάτων πρώτων 
υλών, κάνουν αναγκαία την 
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πραγματοποίηση επενδύσεων στην 
αποδοτική χρήση των πόρων, σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Or. fi

Τροπολογία 270
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 a. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρωτοβουλία της Επιτροπής όσον 
αφορά την οδηγία για τη διαφάνεια, που 
μιμείται το νομοσχάδιο Dodd-Frank στις 
ΗΠΑ, και καλεί την Επιτροπή να 
περιλάβει εκεί και κριτήρια 
βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 271
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 a. πιστεύει ότι μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους 
αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για τη 
δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας 
για όλους, χωρίς διακρίσεις·

Or. ro

Τροπολογία 272
Rovana Plumb
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν εκστρατείες 
δημόσιας ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
με στόχο την αύξηση της ζήτησης 
προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από 
ανακυκλωμένα απόβλητα·

Or. ro


