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Pozměňovací návrh 1
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. 
září 2009 s názvem „Soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje : vytvoření politického 
rámce pro přístup Unie jako celku“ 
(KOM(2009)0458),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Právní východisko 19 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. 
května 2010 o soudržnosti politik EU ve 
prospěch rozvoje a koncepci oficiální 
rozvojové pomoci plus,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Právní východisko 19 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. 
listopadu 2010 o začlenění ustanovení 
o sociální odpovědnosti podniků do 
obchodních dohod,
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Právní východisko 19 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Rady ze dne 
10. března 2011 o řešení výzev v oblasti 
surovin a v oblasti komoditních trhů,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 208 SFEU 
o soudržnosti politik v zájmu rozvoje,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Fiona Hall

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 208 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (Lisabonská 
smlouva), který stanoví, že Unie přihlíží 
k cílům rozvojové spolupráce při 
provádění politik, které by mohly mít vliv 



AM\863329CS.doc 5/79 PE462.749v01-00

CS

na rozvojové země,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Fiona Hall

Návrh usnesení
Právní východisko 24 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 18. května 2010 
o soudržnosti politik EU ve prospěch 
rozvoje a na koncepci oficiální rozvojové 
pomoci plus1,
1 P/_TA(2010)0174

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že složitost 
administrativních postupů a nedostatečná 
koordinace mezi správními orgány vedou 
k několikaletému zpoždění při získávání 
povolení pro těžbu nerostných zdrojů; 
vzhledem k tomu, že tato zpoždění jsou 
nepřiměřená, zvyšují kapitálové náklady 
na investice a vylučují z trhu malé 
a střední podniky;

Or. es
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Pozměňovací návrh 9
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že EU potřebuje 
silnou průmyslovou základnu 
a ekologický průmysl, což z velké míry 
závisí na odpovídajících dodávkách 
surovin, aby se proměnila 
v nízkouhlíkovou ekonomiku a zachovala 
si konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Iniciativa v oblasti 
surovin byla kritizována rozvojovými 
zeměmi a nevládními organizacemi za to, 
že ohrožuje cíle chudých zemí v oblasti 
rozvoje a že není v souladu se závazkem 
EU, pokud jde o soudržnost politik 
v zájmu rozvoje,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že celosvětová 
poptávka po surovinách dlouhodobě 
stoupá, zejména pokud jde 
o „technologicky kvalitní kovy“;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že produktivita práce 
se v posledních desetiletích rozvíjela 
mnohem rychleji než efektivita využívání 
zdrojů a že podle odhadů představují 
náklady na práci méně než 20 % 
produktu, zatímco náklady na zdroje 
40 %, což znamená, že je zapotřebí 
urychlených opatření ke zlepšení 
efektivity využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v mnoha 
rozvojových zemích nemá obyvatelstvo 
prospěch z těžby přírodních zdrojů 
v důsledku existence nedemokratických 
režimů, podvodů, korupce či ozbrojených 
konfliktů;
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Or. es

Pozměňovací návrh 14
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že vývoj nových 
technologií bude nadále zvyšovat 
poptávku po zdrojích, které jsou pro 
rozvoj těchto odvětví nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že mezinárodní 
dodávka je částečně omezena vývozními 
kvótami a ceny v důsledku toho stoupají 
k rekordním hodnotám;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v odvětví výroby 
podíl nákladů na materiál představuje v 
celkových výrobních nákladech výrazně 
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vyšší část než podíl mezd dělníků a že 
v žádném odvětví se alespoň ve 
střednědobém horizontu neočekává změna 
rostoucího trendu zmíněného podílu 
nákladů na materiál;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že trhu prospívají 
spravedlivé a rovné podmínky pro 
všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že zvýšený boj 
o suroviny může zhoršit mezinárodní 
vztahy a vést ke sporům o zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že i přes dlouhodobá 
zlepšení je růst efektivity využívání 
materiálů v EU výrazně pomalejší než růst 
produktivity práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že tyto výzvy mohou 
být příležitostí pro nová inovační 
partnerství založená na vzájemně výhodné 
spolupráci mezi EU a třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že opatření 
navrhovaná Komisí pro posílení 
efektivního využívání zdrojů a recyklaci se 
z velké části omezují na zhodnocení toho, 
co mohlo být uděláno, místo aby byly 
přijaty konkrétní kroky, a tato opatření 
tudíž nepostačují k dosažení stanovených 
cílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že Komise uvádí, že 
lepší provádění a prosazování stávajících 
právních předpisů v oblasti odpadů je 
zásadní pro podporu Evropy, která 
efektivněji využívá zdroje, avšak 
nenavrhuje vytvoření agentury pro 
provádění právních předpisů o odpadech 
ani zvláštního evropského orgánu pro 
provádění přímých kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že zvýšení míry 
recyklace cenných materiálů, zejména 
vzácných zemin, vyžaduje intenzivní 
provádění demontáží;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že zisková recyklace 
vyžaduje spolehlivou a účinnou 
technologii klasifikace a separace, neboť 
hodnota recyklovaných materiálů závisí 
na čistotě separovaných částí;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že průmyslová 
inovační strategie zaměřená na zvýšení 
účinnosti a recyklaci podporuje 
udržitelnost, konkurenceschopnost 
a zabezpečení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že členské státy EU, 
Austrálie a Spojené státy mají potenciál 
k rozvoji těžby vlastních zdrojů kritických
surovin, obecných kovů a prvků vzácných 
zemin;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že je mimořádně 
důležité přijmout včasná a rozhodná 
opatření pro provádění účinné strategie 
a realizaci výsledků evropské Iniciativy 
pro oblast surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že Komise otevřela 
otázku surovin pro neenergetické 
nezemědělské využití ve své Iniciativě 
v oblasti surovin z roku 2008;

1. vítá skutečnost, že Komise otevřela 
otázku surovin pro neenergetické 
nezemědělské využití ve své Iniciativě 
v oblasti surovin z roku 2008; je 
přesvědčen, že politika a diplomacie 
v oblasti zdrojů mají pro EU velký 
význam, a to nejen s ohledem na 
průmyslovou politiku a mezinárodní 
obchod, ale také jako průřezová otázka 
týkající se různých oblastí jak domácí, tak 
i zahraniční a bezpečnostní politiky; žádá 
Komisi, aby věnovala této otázce stejnou 
pozornost jako energetice; domnívá se, že 
je to také úkolem pro EEAS;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Adam Gierek
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že Komise otevřela 
otázku surovin pro neenergetické 
nezemědělské využití ve své Iniciativě 
v oblasti surovin z roku 2008;

1. vítá skutečnost, že Komise v roce 2008 
otevřela otázku politiky v oblasti surovin 
ve své Iniciativě v oblasti surovin, jejíž 
status odráží význam energetické politiky 
a jejíž působnost zahrnuje veškeré 
nerostné a organické materiály, jakož 
i vodu a ovzduší;

Or. pl

Pozměňovací návrh 30
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že Komise otevřela 
otázku surovin pro neenergetické 
nezemědělské využití ve své Iniciativě 
v oblasti surovin z roku 2008;

1. vítá skutečnost, že Komise otevřela 
otázku surovin pro neenergetické 
nezemědělské využití ve své Iniciativě 
v oblasti surovin z roku 2008; důrazně 
vyzývá Komisi, aby přistoupila 
k urychlenému provedení této iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Komise ve svém novém 
sdělení navrhuje posunout se od Iniciativy 
v oblasti surovin, aby zahrnula komoditní 
trhy; vybízí Komisi k odpovídajícímu 

2. vybízí Komisi k odpovídajícímu 
oddělenému zaměření na komoditní trhy 
a Iniciativu v oblasti surovin; povaha 
problémů týkajících těchto trhů a této 
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oddělenému zaměření na komoditní trhy 
a Iniciativu v oblasti surovin;

iniciativy je odlišná a je zapotřebí 
rozdílných opatření, přičemž jedno by se 
mělo týkat dopadu finančních trhů na 
rostoucí ceny potravin, zatímco druhé 
nedostatku důležitých surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Komise ve svém novém 
sdělení navrhuje posunout se od Iniciativy 
v oblasti surovin, aby zahrnula komoditní 
trhy; vybízí Komisi k odpovídajícímu 
oddělenému zaměření na komoditní trhy 
a Iniciativu v oblasti surovin;

2. konstatuje, že Komise ve svém novém 
sdělení navrhuje posunout se od Iniciativy 
v oblasti surovin, aby zahrnula komoditní 
trhy; vybízí Komisi k odpovídajícímu 
oddělenému zaměření na komoditní trhy 
a Iniciativu v oblasti surovin; zdůrazňuje, 
že tři pilíře této iniciativy tvoří tři přístupy 
k řešení surovinové otázky; vyzývá 
Komisi, aby strategii pro suroviny 
provedla vyváženým způsobem;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Komise ve svém novém 
sdělení navrhuje posunout se od Iniciativy 
v oblasti surovin, aby zahrnula komoditní 
trhy; vybízí Komisi k odpovídajícímu 
oddělenému zaměření na komoditní trhy 
a Iniciativu v oblasti surovin;

2. vybízí Komisi k odpovídajícímu 
oddělenému zaměření na komoditní trhy 
a Iniciativu v oblasti surovin; povaha 
problémů týkajících se těchto trhů a této 
iniciativy je odlišná a je zapotřebí 
rozdílných opatření;
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Or. en

Pozměňovací návrh 34
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Komise ve svém novém 
sdělení navrhuje posunout se od Iniciativy 
v oblasti surovin, aby zahrnula komoditní 
trhy; vybízí Komisi k odpovídajícímu 
oddělenému zaměření na komoditní trhy 
a Iniciativu v oblasti surovin;

2. konstatuje, že Komise ve svém novém 
sdělení navrhuje posunout se od Iniciativy 
v oblasti surovin, aby zahrnula komoditní 
trhy; vybízí Komisi k odpovídajícímu 
oddělenému zaměření na komoditní trhy 
a Iniciativu v oblasti surovin; upozorňuje 
však, že strategie v oblasti surovin musí 
být ukotvena v silné inovační 
a průmyslové politice pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Komise ve svém novém 
sdělení navrhuje posunout se od Iniciativy 
v oblasti surovin, aby zahrnula komoditní 
trhy; vybízí Komisi k odpovídajícímu 
oddělenému zaměření na komoditní trhy 
a Iniciativu v oblasti surovin;

2. konstatuje, že Komise ve svém novém 
sdělení navrhuje posunout se od Iniciativy 
v oblasti surovin, aby zahrnula komoditní 
trhy; vybízí Komisi k odpovídajícímu 
oddělenému zaměření na komoditní trhy 
a Iniciativu v oblasti surovin, což vytvoří 
základ pro rozvoj bezpečnosti dodávek 
surovin pro Evropskou unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Herbert Reul
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Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že dostupnost surovin, 
jako jsou kovové a průmyslové nerosty, 
stavební materiály, dřevo nebo přírodní 
kaučuk, je životně důležitá pro rozvojový 
potenciál, konkurenceschopnost 
a ochranu evropského průmyslu;

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje skutečnost, že dnešní 
finanční a komoditní trhy jsou 
provázanější než kdy dříve a že kolísavost 
cen komodit je do značné míry vyvolána 
spekulacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na rozsáhlé přírodní zdroje 
Evropy a na potřebu lepší koordinace 
s ohledem na metodu těžby, distribuce, 
zpracování, opětného využití a recyklace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby přistoupila k revizi 
směrnice o trzích finančních služeb 
s cílem zajistit transparentnější 
obchodování tím, že budou obchodováním 
s komoditními deriváty pověřena 
organizovaná obchodní místa a že 
regulační orgány budou mít pravomoc 
stanovit limity pozic;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin; vyzývá Komisi, 
aby v ní pokračovala analyzováním 
dodavatelských řetězců závislých na 
kritických surovinách, kapacity rafinérií 
a vzájemného vztahu kritických surovin 
a s nimi souvisejících obecných kovů;

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin; vyzývá Komisi, 
aby v ní pokračovala analyzováním 
dodavatelských řetězců závislých na 
kritických surovinách, kapacity rafinérií 
a vzájemného vztahu kritických surovin 
a s nimi souvisejících obecných kovů; 
zdůrazňuje, že je potřeba rozlišovat mezi 
surovinami v první části dodavatelského 
řetězce a surovinami v jeho poslední části, 
neboť výše vývozních úvěrů se výrazně liší 
v závislosti na stupni zpracování, a že by 
to mělo být v analýze zohledněno;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin; vyzývá Komisi, 
aby v ní pokračovala analyzováním 
dodavatelských řetězců závislých na 
kritických surovinách, kapacity rafinérií 
a vzájemného vztahu kritických surovin 
a s nimi souvisejících obecných kovů;

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin, neboť tak budou 
odhaleny specifické nedostatky surovin 
v Evropě; vyzývá Komisi, aby v ní 
pokračovala analyzováním dodavatelských 
řetězců závislých na kritických surovinách, 
kapacity rafinérií a vzájemného vztahu 
kritických surovin a s nimi souvisejících 
obecných kovů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin; vyzývá Komisi, 
aby v ní pokračovala analyzováním 
dodavatelských řetězců závislých na 
kritických surovinách, kapacity rafinérií 
a vzájemného vztahu kritických surovin 
a s nimi souvisejících obecných kovů;

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin; vyzývá Komisi, 
aby pravidelně aktualizovala seznam 
těchto surovin a aby v této činnosti
pokračovala analyzováním dodavatelských 
řetězců závislých na kritických surovinách, 
kapacity rafinérií a vzájemného vztahu 
kritických surovin a s nimi souvisejících 
obecných kovů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Adam Gierek
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin; vyzývá Komisi, 
aby v ní pokračovala analyzováním 
dodavatelských řetězců závislých na 
kritických surovinách, kapacity rafinérií 
a vzájemného vztahu kritických surovin 
a s nimi souvisejících obecných kovů;

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin; vyzývá Komisi, 
aby v ní pokračovala analyzováním 
dodavatelských řetězců závislých na 
kritických surovinách a jejich způsobilosti 
pro další rafinaci, jako je například 
rafinace a těžba vedoucí k výrobě 
polotovarů; upozorňuje na rozmanitost 
systému logistiky pro surovinové toky na 
společném trhu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 44
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin; vyzývá Komisi, 
aby v ní pokračovala analyzováním 
dodavatelských řetězců závislých na 
kritických surovinách, kapacity rafinérií 
a vzájemného vztahu kritických surovin 
a s nimi souvisejících obecných kovů;

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin, které jsou 
všechny „technologicky kvalitními kovy“; 
vyzývá Komisi, aby v ní pokračovala 
analyzováním dodavatelských řetězců 
závislých na kritických surovinách, 
kapacity rafinérií a vzájemného vztahu 
kritických surovin a s nimi souvisejících 
obecných kovů; mělo by být vynaloženo 
další úsilí s cílem vytvořit nástroj pro 
zjišťování rizika v oblasti kritických 
surovin; klade důraz na řešení problémů 
týkajících se dodávek prvků vzácných 
zemin; zdůrazňuje však, že je nutno vzít 
v úvahu veškeré kritické suroviny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin; vyzývá Komisi, 
aby v ní pokračovala analyzováním 
dodavatelských řetězců závislých na 
kritických surovinách, kapacity rafinérií 
a vzájemného vztahu kritických surovin 
a s nimi souvisejících obecných kovů;

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin; vyzývá Komisi, 
aby v ní pokračovala analyzováním 
dodavatelských řetězců v závislosti na 
kritických surovinách, stávajících 
a budoucích potřebách a cenách, kapacitě
rafinérií evropského průmyslu 
a vzájemném vztahu kritických surovin 
a s nimi souvisejících obecných kovů; 
vyzývá Komisi, aby analyzovala negativní 
dopady potenciálních kritických surovin, 
a zejména prvků vzácných zemi, 
a nedostatky v odvětví obnovitelné 
energie, špičkové technologie a obrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin; vyzývá Komisi, 
aby v ní pokračovala analyzováním 
dodavatelských řetězců závislých na 
kritických surovinách, kapacity rafinérií 
a vzájemného vztahu kritických surovin 
a s nimi souvisejících obecných kovů;

3. vítá činnost Komise zaměřenou na 
určení kritických surovin; vyzývá Komisi, 
aby v ní pokračovala analyzováním 
dodavatelských řetězců závislých na 
kritických surovinách, kapacity rafinérií,
vzájemného vztahu kritických surovin 
a s nimi souvisejících obecných kovů
a potřeby sledovat také suroviny, jež 
nejsou vzácné, avšak které jsou důležité, 
s cílem čelit proinflačním trendům 
vedoucím ke koncentraci vlastnictví 
dodavatelů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 47
Gaston Franco, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vítá skutečnost, že sdělení Komise 
uznává, že do této strategie spadají další 
kritické suroviny, jako je přírodní kaučuk; 
doporučuje, aby byla při příští revizi 
seznamu kritických surovin náležitě 
zohledněna výzva, již představuje rozvoj 
udržitelných dodávek přírodního 
kaučuku; navrhuje, aby jedním ze 
specifických cílů diplomacie v oblasti 
surovin byl rozvoj zdrojů přírodního 
kaučuku mimo území jihovýchodní Asie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby při klasifikaci 
surovin zajistila zohlednění následujících 
kritérií: energie spotřebovaná pro jejich 
získání, jejich konečné využití, jejich 
možné nahrazení a jejich dostupnost na 
evropském a celosvětovém trhu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 49
Konrad Szymański
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje udržitelný a doplňkový 
význam využívání vlastních zdrojů 
v členských státech EU, účinné obchodní 
politiky a řádného hospodaření se 
surovinami, založeného na efektivním 
využívání a recyklaci, pro evropskou 
politiku v oblasti surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že u kritických surovin se 
„kritičnost“ jednotlivých prvků liší, a že se 
tudíž liší i jejich dostupnost a ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že omezení v přístupu ke 
kritickým surovinám, obecným kovům 
a prvkům vzácných zemin je významnou 
hrozbou pro konkurenceschopnost 
a inovace evropského průmyslu; tato 
omezení jsou přímým důsledkem slabého 
využívání vlastních zdrojů a ochranářské 
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obchodní politiky v zemích bohatých na 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že pro efektivní 
strategii je klíčovým faktorem účinné 
řízení politiky v oblasti surovin; zdůrazňuje 
nutnost úzké koordinace mezi Komisí 
a členskými státy; doporučuje vytvořit 
meziresortní pracovní skupinu pro 
suroviny, jako je tomu ve Francii 
a Spojených státech, aby politiky 
vypracovávala, sledovala a přezkoumávala 
a aby zajišťovala strategickou soudržnost 
a podporovala vytvoření systému včasného 
varování; vyzývá Komisi, aby posilovala 
koordinaci mezi členskými státy se 
zaměřením na vnější rozměr; domnívá se, 
že nadcházející sdělení, které se bude 
zabývat vnějším rozměrem energetiky, by 
mohlo sloužit jako vzor;

4. poukazuje na to, že pro efektivní 
strategii v oblasti surovin je klíčovým 
faktorem účinné řízení politiky v oblasti 
surovin; poukazuje na to, že účinná 
strategie musí zahrnovat průběžný dialog 
s dotčenými zúčastněnými stranami; 
zdůrazňuje nutnost úzké koordinace mezi 
Komisí a členskými státy; doporučuje 
vytvořit v roce 2011 meziresortní pracovní 
skupinu na vysoké úrovni pro suroviny, 
jako je tomu ve Francii a Spojených 
státech, zahrnující relevantní generální 
ředitelství, Společné výzkumné středisko 
(JRC), Evropskou agenturu pro životní 
prostředí a Evropskou službu pro vnější 
činnost, aby politiky vypracovávala, 
sledovala a přezkoumávala a aby 
zajišťovala strategickou soudržnost
a podporovala vytvoření systému včasného 
varování; vyzývá Komisi, aby vybídla 
členské státy k vytvoření vlastních 
strategií pro suroviny a aby posilovala 
koordinaci výměnu osvědčených postupů 
mezi členskými státy, a to včetně zaměření
na vnější rozměr; navrhuje, aby
nadcházející sdělení, které se bude zabývat 
vnějším rozměrem energetiky, sloužilo 
jako vzor;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že pro efektivní 
strategii je klíčovým faktorem účinné 
řízení politiky v oblasti surovin; zdůrazňuje 
nutnost úzké koordinace mezi Komisí 
a členskými státy; doporučuje vytvořit 
meziresortní pracovní skupinu pro 
suroviny, jako je tomu ve Francii 
a Spojených státech, aby politiky 
vypracovávala, sledovala a přezkoumávala 
a aby zajišťovala strategickou soudržnost 
a podporovala vytvoření systému včasného 
varování; vyzývá Komisi, aby posilovala 
koordinaci mezi členskými státy se 
zaměřením na vnější rozměr; domnívá se, 
že nadcházející sdělení, které se bude 
zabývat vnějším rozměrem energetiky, by 
mohlo sloužit jako vzor;

4. poukazuje na to, že pro efektivní 
strategii je klíčovým faktorem účinné 
řízení politiky v oblasti surovin; zdůrazňuje 
nutnost úzké koordinace mezi Komisí 
a členskými státy; doporučuje vytvořit 
meziresortní pracovní skupinu pro 
suroviny, jako je tomu ve Francii 
a Spojených státech, aby politiky 
vypracovávala, sledovala a přezkoumávala
– včetně dohod o partnerství – a aby 
zajišťovala strategickou soudržnost 
a podporovala vytvoření systému včasného 
varování; vyzývá Komisi, aby posilovala 
koordinaci mezi členskými státy se 
zaměřením na vnější rozměr; domnívá se, 
že nadcházející sdělení, které se bude 
zabývat vnějším rozměrem energetiky, by 
mohlo sloužit jako vzor;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že pro efektivní 
strategii je klíčovým faktorem účinné 
řízení politiky v oblasti surovin; zdůrazňuje 
nutnost úzké koordinace mezi Komisí 
a členskými státy; doporučuje vytvořit 
meziresortní pracovní skupinu pro 
suroviny, jako je tomu ve Francii 
a Spojených státech, aby politiky 
vypracovávala, sledovala a přezkoumávala 

4. poukazuje na to, že pro efektivní 
strategii je klíčovým faktorem účinné 
řízení politiky v oblasti surovin; zdůrazňuje 
nutnost úzké koordinace mezi Komisí 
a členskými státy; doporučuje vytvořit 
meziresortní pracovní skupinu pro 
suroviny, jako je tomu ve Francii 
a Spojených státech, aby politiky 
vypracovávala, sledovala a přezkoumávala
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a aby zajišťovala strategickou soudržnost 
a podporovala vytvoření systému včasného 
varování; vyzývá Komisi, aby posilovala 
koordinaci mezi členskými státy se 
zaměřením na vnější rozměr; domnívá se, 
že nadcházející sdělení, které se bude 
zabývat vnějším rozměrem energetiky, by 
mohlo sloužit jako vzor;

– včetně dohod o partnerství – a aby 
zajišťovala strategickou soudržnost 
a podporovala vytvoření systému včasného 
varování; vyzývá Komisi, aby posilovala 
koordinaci mezi členskými státy se 
zaměřením na vnější rozměr; domnívá se, 
že nadcházející sdělení, které se bude 
zabývat vnějším rozměrem energetiky, by 
mohlo sloužit jako vzor;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že pro efektivní 
strategii je klíčovým faktorem účinné 
řízení politiky v oblasti surovin; zdůrazňuje 
nutnost úzké koordinace mezi Komisí 
a členskými státy; doporučuje vytvořit 
meziresortní pracovní skupinu pro 
suroviny, jako je tomu ve Francii 
a Spojených státech, aby politiky 
vypracovávala, sledovala a přezkoumávala 
a aby zajišťovala strategickou soudržnost 
a podporovala vytvoření systému včasného
varování; vyzývá Komisi, aby posilovala 
koordinaci mezi členskými státy se 
zaměřením na vnější rozměr; domnívá se, 
že nadcházející sdělení, které se bude 
zabývat vnějším rozměrem energetiky, by 
mohlo sloužit jako vzor;

4. poukazuje na to, že pro efektivní
strategii je klíčovým faktorem účinné 
řízení politiky v oblasti surovin; zdůrazňuje 
nutnost úzké koordinace mezi Komisí, 
Evropským parlamentem a členskými 
státy; doporučuje vytvořit meziresortní 
pracovní skupinu pro suroviny, jako je 
tomu ve Francii a Spojených státech, aby 
politiky vypracovávala, sledovala 
a přezkoumávala a aby zajišťovala 
strategickou soudržnost a podporovala 
vytvoření systému včasného varování; 
vyzývá Komisi, aby posilovala koordinaci 
mezi členskými státy se zaměřením na 
vnější rozměr; domnívá se, že nadcházející 
sdělení, které se bude zabývat vnějším 
rozměrem energetiky, by mohlo sloužit 
jako vzor;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Adam Gierek
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že poptávka po nerostech 
a organických materiálech, vodě a ovzduší 
závisí na široce založené inovační politice 
v oblasti náhrad za materiály, provázané 
s jejich konečným využitím pro výrobu 
produktů uváděných na trh; je tudíž nutné 
podporovat inovativní řešení pro získání 
stavebních materiálů pro stavebnictví 
a strojírenství, jakož i materiálů pro 
získání látek se specifickými fyzikálními 
a chemickými vlastnostmi, jako jsou 
například kovy vzácných zemin nebo 
měď;

Or. pl

Pozměňovací návrh 57
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. uznává existenci problémů 
s dodávkami nerostných surovin pro 
dřevozpracující průmysl a pro odvětví 
obnovitelné energie a trvá na důležitosti 
„kaskádového“ využívání produktů ze 
dřeva (tj. nejprve pro výrobky na bázi 
dřeva, které jsou dále zpracovány 
a opětovně využity či recyklovány 
a nakonec využity pro energii) jako 
základního kritéria při vytváření kritérií 
politiky v oblasti obnovitelné energie;

Or. en



PE462.749v01-00 28/79 AM\863329CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 58
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje, že náležité fungování trhu 
se surovinami zajistí nezbytné pobídky pro 
podniky, aby efektivněji využívaly zdroje, 
recyklovaly a aby dále investovaly do 
výzkumu a vývoje za účelem získání 
náhrady; vyzývá proto Komisi, aby posílila 
řádné fungování trhu se surovinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
dlouhodobý „Evropský plán pro suroviny 
2050“, který by nastínil potenciální 
budoucí vývoj, hrozby a příležitosti 
v odvětví surovin, včetně kritických, a jenž 
by pomohl evropskému průmyslu 
a akademickým a výzkumným institucím 
se zapojením do dlouhodobého plánování 
a investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v souvislosti s nadcházejícím rámcovým 
programem pro výzkum vytvořily program 
pro výzkum a inovace v oblasti nových 
materiálů a materiálů, jež by mohly 
v budoucnu nahradit stávající suroviny, 
jejich zdroje jsou nedostatečné;

Or. ro

Pozměňovací návrh 61
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje, že náležité fungování trhu 
se surovinami zajistí nezbytné pobídky pro 
podniky, aby efektivněji využívaly zdroje, 
recyklovaly a aby hledaly náhradu; vyzývá 
proto Komisi, aby posílila řádné 
fungování trhu se surovinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje, že náležité fungování trhu 
se surovinami zajistí nezbytné pobídky pro 
podniky, aby efektivněji využívaly zdroje, 
recyklovaly a aby hledaly náhradu; vyzývá 
proto Komisi, aby posílila řádné 
fungování trhu se surovinami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 63
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje, že náležité fungování trhu 
se surovinami zajistí nezbytné pobídky pro 
podniky, aby efektivněji využívaly zdroje, 
recyklovaly a aby hledaly náhradu; vyzývá 
proto Komisi, aby posílila řádné 
fungování trhu se surovinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. naléhá na Komisi, aby provedla 
podrobnou analýzu dostupnosti dřeva 
s přihlédnutím k možné poptávce odvětví 
lesního hospodářství i odvětví obnovitelné 
energie (biomasa);

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že Evropský parlament musí 
být pravidelně informován o vývoji 
Iniciativy pro oblast surovin 
prostřednictvím výroční zprávy o pokroku;

5. trvá na tom, že Evropský parlament musí 
být pravidelně informován o vývoji 
Iniciativy pro oblast surovin a o plnění 
jejích cílů prostřednictvím výroční zprávy 
o pokroku; žádá, aby tato zpráva 
obsahovala rovněž hodnocení této 
iniciativy z pohledu závazku EU 
k soudržnosti politik v zájmu rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že Evropský parlament musí 
být pravidelně informován o vývoji 
Iniciativy pro oblast surovin 
prostřednictvím výroční zprávy o pokroku;

5. trvá na tom, že Evropský parlament musí 
být pravidelně informován o vývoji 
Iniciativy pro oblast surovin 
prostřednictvím výroční zprávy o pokroku, 
jež musí obsahovat údaje o těžbě 
a využívání kritických surovin týkající se 
jejich globálních environmentálních 
a sociálních dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že Evropský parlament 
musí být pravidelně informován o vývoji
Iniciativy pro oblast surovin 

5. vyzývá Komisi, aby předložila výroční 
zprávu o pokroku v oblasti vývoje
Iniciativy pro oblast surovin;
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prostřednictvím výroční zprávy o pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že trhy – zejména trhy 
s potravinami, elektřinou a plynem – musí 
být náležitě sledovány, neboť by to 
umožnilo odhalit potenciální případy 
zneužití a ukončit nespravedlivé 
spekulace;

Or. lt

Pozměňovací návrh 69
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že přístup k surovinám je 
zásadní pro průmysl, včetně malých 
a středních podniků, a že nepředvídatelné 
kolísání cen je velkým rizikovým 
faktorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Herbert Reul

Návrh usnesení
Podnadpis 2



AM\863329CS.doc 33/79 PE462.749v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Příležitost pro evropský průmysl: účinnost 
zdrojů, recyklace a nahrazování

Výzva pro evropský průmysl: účinnost 
zdrojů, recyklace a nahrazování

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Podnadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Příležitost pro evropský průmysl: účinnost 
zdrojů, recyklace a nahrazování

Příležitost pro evropský průmysl: účinnost 
zdrojů, opětovné použití, recyklace 
a nahrazování

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; je přesvědčen, že 
jakékoli iniciativě v tomto ohledu by mělo 
předcházet nezávislé a komplexní 
posouzení dopadů a analýza nákladů 
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leasing, chemický leasing a sdílení; a přínosů v zájmu splnění podmínek 
hospodářské účinnosti a udržení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu; připomíná, že Komise by měla 
podporovat sociální inovace, změny 
životního stylu a nové koncepce, jako je 
například ekologický leasing, chemický 
leasing a sdílení;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; zdůrazňuje 
význam důsledného uplatňování právně 
závazné evropské hierarchie nakládání 
s odpady, stanovené v rámcové směrnici 
o odpadech, která upřednostňuje 
prevenci, opětovné použití a recyklaci 
před využitím a zneškodněním; připomíná, 
že Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zatímco obchodní politika je 
klíčovou akcí v krátkodobém horizontu, 
bude zlepšování účinnosti, recyklace 
a snížení využívaných zdrojů klíčové ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu 
pro konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zatímco akce v oblasti 
obchodní politiky je klíčovým problémem, 
který je potřeba řešit v krátkodobém 
horizontu, bude zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
klíčové pro konkurenceschopnost, 



PE462.749v01-00 36/79 AM\863329CS.doc

CS

Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

udržitelnost a zabezpečení dodávek; 
připomíná, že Komise by měla podporovat 
sociální inovace, změny životního stylu 
a nové koncepce, jako je například 
ekologický leasing, chemický leasing 
a sdílení;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU, zvýšit 
konkurenceschopnost a vytvořit vysokou 
a stabilní úroveň zaměstnání vyžadujícího 
vysokou kvalifikaci prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace, snížení využívaných zdrojů
a vývoj zelených technologií budou klíčové 
ve střednědobém až dlouhodobém 
horizontu pro konkurenceschopnost, 
udržitelnost a zabezpečení dodávek; 
připomíná, že Komise by měla podporovat 
sociální inovace, změny životního stylu 
a nové koncepce, jako je například 
ekologický leasing, chemický leasing 
a sdílení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace, snížení využívaných zdrojů
a uplatňování zásady „používej déle“
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 79
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu, technologickou 
kapacitu EU a know-how a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové strategie v oblasti 
výzkumu a inovací; konstatuje, že 
zlepšování účinnosti, recyklace a snížení 
využívaných zdrojů budou klíčové ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu 
pro konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 

6. konstatuje, že vypořádání se s výzvami
v oblasti surovin může zároveň pomoci
oživit průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
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dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

6. konstatuje, že výzvy v oblasti surovin 
představují zároveň příležitost oživit 
průmyslovou základnu EU a zvýšit 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
ambiciózní průmyslové inovační strategie; 
konstatuje, že zlepšování účinnosti, 
opakované používání, energeticky účinná 
recyklace a snížení využívaných zdrojů 
budou klíčové ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu pro 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zabezpečení dodávek; připomíná, že 
Komise by měla podporovat sociální 
inovace, změny životního stylu a nové 
koncepce, jako je například ekologický 
leasing, chemický leasing a sdílení;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. považuje za nezbytné vytvořit evropský 
rámec pro dohled nad trhem a přiznat 
novým orgánům odpovědným za regulaci 
v oblasti energetiky nezbytné pravomoci 
pro zajištění řádného fungování trhů 
s energií a konkurenčního 
a transparentního vnitřního trhu pro 
evropské podniky a občany;

Or. lt

Pozměňovací návrh 83
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že přístup k surovinám je 
zásadní pro celý průmyslový sektor, včetně 
malých a středních podniků, zejména 
vzhledem k nepředvídatelnému kolísání 
cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez 
vlivu vývoje HDP; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku pro měření 

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů;
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účinnosti zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez 
vlivu vývoje HDP; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku pro měření 
účinnosti zdrojů;

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů;
vyzývá Komisi, aby vytvořila spolehlivou 
metodiku pro měření účinnosti zdrojů
a pro stávající potenciál pro další zlepšení 
v rámci stěžejní iniciativy „Evropa méně 
náročná na zdroje“, jež rovněž umožňuje 
srovnání s průmyslem v jiných zemích, 
takže by cíle pro zlepšení účinnosti 
využívání surovin v Evropě mohly být 
podrobeny diskusi na objektivním 
základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez 
vlivu vývoje HDP; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku pro měření 
účinnosti zdrojů;

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů;
vyzývá Komisi, aby vytvořila spolehlivou 
metodiku pro měření účinnosti zdrojů, aby 
mohla následně stanovit cíl pro její 
každoroční zvyšování;

Or. de
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Pozměňovací návrh 87
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez 
vlivu vývoje HDP; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku pro měření 
účinnosti zdrojů;

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů;
vyzývá Komisi, aby vytvořila spolehlivou 
metodiku pro měření účinnosti zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby určila překážky pro 
zvýšení efektivity využívání zdrojů (např. 
technické překážky, náklady atd.);

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez 
vlivu vývoje HDP; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku pro měření 
účinnosti zdrojů;

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez 
vlivu vývoje HDP; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku pro měření 
účinnosti zdrojů a aby při tom zohlednila 
činnost Eurostatu v této oblasti; vyzývá 
Evropskou Radu, aby stanovila 
dlouhodobý cíl, jako je například dosažení 
opětovného využívání 6-10 tun zdrojů na 
osobu ročně do roku 2050;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez 
vlivu vývoje HDP; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku pro měření 
účinnosti zdrojů;

7. zdůrazňuje, že hospodářský růst musí 
být oddělen od vyššího využívání zdrojů; 
vítá proto plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez 
vlivu vývoje HDP; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku pro měření 
účinnosti zdrojů a zohlednění dopadů 
použitých zdrojů na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez 
vlivu vývoje HDP; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku pro měření 
účinnosti zdrojů;

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila spolehlivou 
metodiku pro měření účinnosti zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez 
vlivu vývoje HDP; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku pro měření 
účinnosti zdrojů;

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez 
vlivu vývoje HDP; žádá Komisi, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku pro měření 
účinnosti zdrojů a aby při tom použila 
soubor ukazatelů pro vyčíslení celkového 
využití materiálu, jako je globální půdní, 
vodní a uhlíková stopa;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů o 3 % ročně bez 
vlivu vývoje HDP; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku pro měření 
účinnosti zdrojů;

7. vítá plán Komise zahájit stěžejní 
iniciativu zaměřenou na účinnost zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby do ní začlenila cíl 
zlepšit účinnosti zdrojů; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila spolehlivou metodiku pro 
měření účinnosti zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. naléhá na to, aby byly v rámci různých 
politik Unie šířeny informace o stávajících 
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opatřeních v oblasti lesnictví, jež jsou 
v současné době nedostatečně využívána, 
zejména o těch, která jsou určena ke 
zvýšení hospodářské hodnoty lesů, jako je 
nová výsadba v rámci programu rozvoje 
venkova, s cílem zlepšit dostupnost dřeva 
jako suroviny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje potřebu zahájit informační 
kampaň na evropské úrovni na podporu 
dřeva a jeho využívání ve všech formách, 
vzhledem k jeho kvalitám, symbolické 
hodnotě a přínosům pro životní prostředí, 
zejména pokud jde o jeho schopnost 
ukládat uhlík a jeho význam pro 
venkovské činnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
přijmout na evropské úrovni „plán pro 
mobilizaci dřeva“, jak bylo navrženo 
v závěrech ke konferenci profesních 
lesnických organizací, která se konala dne 
26. září 2008 v Compiègne ve Francii; 
vyzývá, aby bylo v rámci veřejných 
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zakázek upřednostňováno používání dřeva 
jakožto primárního ekologického 
materiálu; navrhuje, aby biomasa, 
zejména dřevní biomasa, byla plně 
začleněna do politik pro rozvoj 
obnovitelných energií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj, vybízí však 
Komisi, aby prověřila, zda mohou být 
přínosem daně z vody a využití půdy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj, vybízí však 
Komisi, aby prověřila, zda mohou být 
přínosem daně z vody a využití půdy;

8. naléhá na Komisi, aby zadala 
vypracování studie o dopadech daně
z nerostných zdrojů, neenergetických 
surovin, vody a využití půdy, se zvláštním 
ohledem na možné nezamýšlené dopady, 
jako je odrazový efekt, neudržitelné 
nahrazení nebo odliv či přesun 
hospodářských činností směrem do 
nečlenských zemí EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj, vybízí však 
Komisi, aby prověřila, zda mohou být 
přínosem daně z vody a využití půdy;

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj;

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj, vybízí však 
Komisi, aby prověřila, zda mohou být 
přínosem daně z vody a využití půdy;

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj, vybízí však 
Komisi, aby prověřila, zda mohou být 
přínosem daně z vody a využití půdy;

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj pro zvýšení 
účinnosti zdrojů;
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Or. de

Pozměňovací návrh 101
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj, vybízí však 
Komisi, aby prověřila, zda mohou být 
přínosem daně z vody a využití půdy;

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj;

Or. ro

Pozměňovací návrh 102
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj, vybízí však 
Komisi, aby prověřila, zda mohou být 
přínosem daně z vody a využití půdy;

8. domnívá se, že zdanění vlastněných 
nerostných zdrojů není vhodný fiskální 
nástroj, který by podnítil rozvoj surovin, 
vybízí však Komisi, aby prověřila, zda 
mohou být přínosem daně z využití vody 
a vzduchových, půdních a geologických 
struktur;

Or. pl

Pozměňovací návrh 103
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj, vybízí však 
Komisi, aby prověřila, zda mohou být 
přínosem daně z vody a využití půdy;

8. domnívá se, že zdanění nerostných 
zdrojů není vhodný nástroj; vybízí Komisi, 
aby se zaměřila na zvýšení účinnosti 
zdrojů v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby rozšířila působnost 
nástrojů v oblasti ekodesignu i na suroviny, 
aby spolupracovala s normalizačními 
orgány, aby posoudila proveditelnost 
programu vedoucího postavení („top 
runner“) pro výrobky s ohledem na 
energetickou účinnost, aby posílila 
poradenské služby o účinnosti zdrojů, 
zejména pro malé a střední podniky, 
a vyzývá společnosti, aby využily Systém 
řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby při zadávání veřejných 
zakázek zajistily posílení postavení 
výrobků, které účinně využívají zdroje, 
a výrobků používajících druhotné 
suroviny; zdůrazňuje význam zahrnutí 
využívání zdrojů do informací o výrobku 
a ekoznačky s cílem posilovat postavení 
spotřebitele; vyzývá evropské normalizační 
orgány, aby zohlednily otázku účinnosti 
zdrojů při stanovování norem;

9. vyzývá Komisi, aby rozšířila působnost 
nástrojů v oblasti ekodesignu i na suroviny, 
aby spolupracovala s normalizačními 
orgány, aby posoudila proveditelnost 
programu vedoucího postavení („top 
runner“) pro výrobky s ohledem na 
energetickou účinnost, aby posílila 
poradenské služby o účinnosti zdrojů, 
zejména pro malé a střední podniky, např. 
posílením takových programů v Evropské 
agentuře pro konkurenceschopnost 
a inovace (EACI); vyzývá Komisi, aby 
v této oblasti podporovala malé a střední 
podniky rovněž prostřednictvím zahájení 
informačních kampaní, podpory sdílení 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy, poskytnutí přístupu k relevantnímu 
výzkumu v rámci sedmiletého rámcového 
programu a prostřednictvím budoucích 
výzkumných programů EU; vyzývá
společnosti, aby využily buď Systém řízení 
podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí nebo normy ISO; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
zadávání veřejných zakázek zajistily 
posílení postavení výrobků, které účinně 
využívají zdroje, a výrobků používajících 
druhotné suroviny, jakož i výrobků 
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umožňujících řádnou a transparentní 
recyklaci po skončení jejich životnosti; 
poukazuje na to, že při recyklaci je 
důležitá nejen kvantita, ale taky kvalita; 
zdůrazňuje tudíž význam koncepce 
snadno recyklovatelného výrobku; 
zdůrazňuje význam zahrnutí využívání 
zdrojů do informací o výrobku 
a ekoznačky s cílem posilovat postavení 
spotřebitele; vyzývá evropské normalizační 
orgány, aby zohlednily otázku účinnosti 
zdrojů při stanovování norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby rozšířila působnost 
nástrojů v oblasti ekodesignu i na suroviny, 
aby spolupracovala s normalizačními 
orgány, aby posoudila proveditelnost 
programu vedoucího postavení („top 
runner“) pro výrobky s ohledem na 
energetickou účinnost, aby posílila 
poradenské služby o účinnosti zdrojů, 
zejména pro malé a střední podniky, 
a vyzývá společnosti, aby využily Systém 
řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby při zadávání veřejných 
zakázek zajistily posílení postavení 
výrobků, které účinně využívají zdroje, 
a výrobků používajících druhotné 
suroviny; zdůrazňuje význam zahrnutí 
využívání zdrojů do informací o výrobku 
a ekoznačky s cílem posilovat postavení 
spotřebitele; vyzývá evropské normalizační 
orgány, aby zohlednily otázku účinnosti 
zdrojů při stanovování norem;

9. vyzývá Komisi, aby rozšířila působnost 
nástrojů v oblasti ekodesignu i na suroviny, 
aby spolupracovala s normalizačními 
orgány, aby posoudila proveditelnost 
programu vedoucího postavení („top 
runner“) pro výrobky s ohledem na 
energetickou účinnost, aby posílila 
poradenské služby o účinnosti zdrojů, 
zejména pro malé a střední podniky, 
a vyzývá společnosti, aby využily Systém 
řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby při zadávání veřejných 
zakázek zajistily posílení postavení 
výrobků, které účinně využívají zdroje, 
a výrobků používajících druhotné 
suroviny; zdůrazňuje význam zahrnutí 
využívání zdrojů do informací o výrobku 
a ekoznačky s cílem posilovat postavení 
spotřebitele; vyzývá evropské normalizační 
orgány, aby zohlednily otázku účinnosti 
zdrojů při stanovování norem; trvá na tom, 
aby Komise zahájila studii o hierarchii 
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surovin, přičemž tato studie by seřadila 
dodavatelské řetězce a využívání surovin 
podle jejich nejvyšší přidané hodnoty 
v hospodářském, environmentálním 
a sociálním ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby rozšířila působnost
nástrojů v oblasti ekodesignu i na 
suroviny, aby spolupracovala 
s normalizačními orgány, aby posoudila 
proveditelnost programu vedoucího 
postavení („top runner“) pro výrobky
s ohledem na energetickou účinnost, aby 
posílila poradenské služby o účinnosti 
zdrojů, zejména pro malé a střední 
podniky, a vyzývá společnosti, aby využily 
Systém řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby při zadávání 
veřejných zakázek zajistily posílení 
postavení výrobků, které účinně využívají 
zdroje, a výrobků používajících druhotné 
suroviny; zdůrazňuje význam zahrnutí 
využívání zdrojů do informací o výrobku 
a ekoznačky s cílem posilovat postavení 
spotřebitele; vyzývá evropské normalizační 
orgány, aby zohlednily otázku účinnosti 
zdrojů při stanovování norem;

9. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost 
zavedení nových nástrojů pro 
monitorování surovin pro výrobky, aby 
posílila poradenské služby o účinnosti 
zdrojů, zejména pro malé a střední 
podniky, a vyzývá společnosti, aby využily 
Systém řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby při zadávání 
veřejných zakázek zajistily posílení 
postavení výrobků, které účinně využívají 
zdroje, a výrobků používajících druhotné 
suroviny; zdůrazňuje význam zahrnutí 
využívání zdrojů do informací o výrobku 
a ekoznačky s cílem posilovat postavení 
spotřebitele; vyzývá evropské normalizační 
orgány, aby zohlednily otázku účinnosti 
zdrojů při stanovování norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Herbert Reul
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby rozšířila působnost 
nástrojů v oblasti ekodesignu i na suroviny, 
aby spolupracovala s normalizačními 
orgány, aby posoudila proveditelnost 
programu vedoucího postavení („top 
runner“) pro výrobky s ohledem na 
energetickou účinnost, aby posílila 
poradenské služby o účinnosti zdrojů, 
zejména pro malé a střední podniky, 
a vyzývá společnosti, aby využily Systém 
řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby při zadávání veřejných 
zakázek zajistily posílení postavení 
výrobků, které účinně využívají zdroje, 
a výrobků používajících druhotné 
suroviny; zdůrazňuje význam zahrnutí 
využívání zdrojů do informací o výrobku 
a ekoznačky s cílem posilovat postavení 
spotřebitele; vyzývá evropské normalizační 
orgány, aby zohlednily otázku účinnosti 
zdrojů při stanovování norem;

9. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda by 
nebylo vhodné rozšířit působnost nástrojů 
v oblasti ekodesignu i na suroviny, aby 
spolupracovala s normalizačními orgány, 
aby posoudila proveditelnost programu 
vedoucího postavení („top runner“) pro 
výrobky s ohledem na energetickou 
účinnost, aby posílila poradenské služby 
o účinnosti zdrojů, zejména pro malé 
a střední podniky, a vyzývá společnosti, 
aby využily Systém řízení podniků a auditu 
z hlediska ochrany životního prostředí; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
zadávání veřejných zakázek zajistily 
posílení postavení výrobků, které účinně 
využívají zdroje, a výrobků používajících 
druhotné suroviny; zdůrazňuje význam 
zahrnutí využívání zdrojů do informací 
o výrobku a ekoznačky s cílem posilovat 
postavení spotřebitele; vyzývá evropské 
normalizační orgány, aby zohlednily 
otázku účinnosti zdrojů při stanovování 
norem;

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Francesco De Angelis

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby rozšířila působnost 
nástrojů v oblasti ekodesignu i na suroviny, 
aby spolupracovala s normalizačními 
orgány, aby posoudila proveditelnost 
programu vedoucího postavení („top 
runner“) pro výrobky s ohledem na 
energetickou účinnost, aby posílila 

(Netýká se českého znění.)
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poradenské služby o účinnosti zdrojů, 
zejména pro malé a střední podniky, 
a vyzývá společnosti, aby využily Systém 
řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby při zadávání veřejných 
zakázek zajistily posílení postavení 
výrobků, které účinně využívají zdroje, 
a výrobků používajících druhotné 
suroviny; zdůrazňuje význam zahrnutí 
využívání zdrojů do informací o výrobku 
a ekoznačky s cílem posilovat postavení 
spotřebitele; vyzývá evropské normalizační 
orgány, aby zohlednily otázku účinnosti 
zdrojů při stanovování norem;

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby prověřila možné 
způsoby úpravy směrnice o ekodesignu, 
směrnice o vozidlech s ukončenou 
životností, směrnice o směrnice 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních a směrnice o odpadu z baterií, 
s cílem zvýšit recyklaci, a to nejen obecně, 
ale také pokud jde o cenné suroviny 
včetně vzácných zemin, např. 
prostřednictvím zvláštních požadavků na 
demontáž, a aby navrhla relevantní změny 
těchto předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že vzácné zeminy jsou 
využívány při výrobě monitorů, mobilních 
telefonů a dalších zařízení denní potřeby 
a že jsou nezbytné pro výrobu vysoce 
výkonných permanentních magnetů 
používaných ve větrných turbínách, 
elektrických vozidlech, katalyzátorech pro 
automobily, deskách s plošnými spoji, 
optických vláknech a vysokoteplotních 
supravodičích, a jsou tudíž životně 
důležité, pokud se má hospodářství EU 
stát ekologicky účinným;

Or. ro

Pozměňovací návrh 111
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí. že recyklace přispívá
ke snížení emisí skleníkových plynů; 
vyzývá Komisi, aby zahájila hloubkovou 
analýzu materiálového toku v rámci EU, 
zejména za účelem zjištění toků odpadu;

10. bere na vědomí, že opětovné použití 
a recyklace přispívají ke snížení emisí 
skleníkových plynů; vyzývá Komisi, aby 
zahájila hloubkovou analýzu materiálového 
toku v rámci EU, zejména za účelem 
zjištění toků odpadu; vyzývá Komisi, aby 
navrhla cestovní plán pro vytvoření 
agentury pro provádění právních předpisů 
o odpadech a zvláštního evropského 
orgánu pro provádění přímých kontrol; 
dále vyzývá Komisi, aby harmonizovala 
normy a právní předpisy v oblasti 
recyklace; vyzývá průmyslové svazy 
členských států, aby aktivněji propagovaly 
recyklaci mezi svými členy a aby 
usnadnily spolupráci s výzkumnými 
institucemi a dalšími odvětvími; 
připomíná význam oddělení množství 
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vyrobeného odpadu od zvýšení výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Jan Březina

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí. že recyklace přispívá 
ke snížení emisí skleníkových plynů; 
vyzývá Komisi, aby zahájila hloubkovou 
analýzu materiálového toku v rámci EU, 
zejména za účelem zjištění toků odpadu;

10. bere na vědomí přínos, který může mít
recyklace pro snížení emisí skleníkových 
plynů; konstatuje, že několik odvětví již 
má komplexní legislativní rámec pro 
recyklaci vedoucí k vyšší míře recyklace; 
vyzývá proto Komisi, aby zahájila 
hloubkovou analýzu recyklace 
v jednotlivých odvětvích a posoudila, zda 
další opatření mohou být provedena 
hospodárným způsobem, a to při 
současném respektování vlivu na životní 
prostředí; dále vyzývá Komisi, aby zajistila 
náležité provádění stávajících právních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí. že recyklace přispívá
ke snížení emisí skleníkových plynů; 
vyzývá Komisi, aby zahájila hloubkovou 
analýzu materiálového toku v rámci EU, 
zejména za účelem zjištění toků odpadu;

10. bere na vědomí, že recyklace 
a opětovné použití přispívají ke snížení 
emisí skleníkových plynů; vyzývá Komisi, 
aby zahájila hloubkovou analýzu 
materiálového toku v rámci EU s cílem 
dosáhnout udržitelného využívání surovin 
a celkové bezpečnosti dodávek; tato 
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analýza by měla být provedena na základě 
analýzy životního cyklu materiálu (fáze 
těžby, výroby, spotřeby a odpadu); 
znalostní základna by umožnila průmyslu, 
politickým činitelům a širší společnosti 
pokročit směrem k větší udržitelnosti 
evropské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí. že recyklace přispívá 
ke snížení emisí skleníkových plynů; 
vyzývá Komisi, aby zahájila hloubkovou 
analýzu materiálového toku v rámci EU, 
zejména za účelem zjištění toků odpadu;

10. bere na vědomí přínos, který může mít
recyklace pro snížení emisí skleníkových 
plynů; konstatuje, že několik odvětví již 
má komplexní legislativní rámec pro 
recyklaci vedoucí k vyšší míře recyklace; 
vyzývá proto Komisi, aby zahájila 
hloubkovou analýzu recyklace 
v jednotlivých odvětvích a posoudila, zda 
další opatření mohou být provedena 
hospodárným způsobem, a to při 
současném respektování vlivu na životní 
prostředí; dále vyzývá Komisi, aby zajistila 
náležité provádění stávajících právních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí. že recyklace přispívá 10. bere na vědomí, že recyklace přispívá 
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ke snížení emisí skleníkových plynů; 
vyzývá Komisi, aby zahájila hloubkovou 
analýzu materiálového toku v rámci EU, 
zejména za účelem zjištění toků odpadu;

ke snížení emisí skleníkových plynů; 
vyzývá Komisi, aby zahájila hloubkovou 
analýzu recyklace v jednotlivých odvětvích 
s cílem maximalizovat účinnost 
a udržitelnost procesu využití materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí. že recyklace přispívá 
ke snížení emisí skleníkových plynů; 
vyzývá Komisi, aby zahájila hloubkovou 
analýzu materiálového toku v rámci EU, 
zejména za účelem zjištění toků odpadu;

10. bere na vědomí, že recyklace přispívá 
ke snížení emisí skleníkových plynů; 
vyzývá Komisi, aby zahájila hloubkovou 
analýzu materiálového toku v rámci EU, 
zejména za účelem zjištění toků odpadu; 
žádá Komisi, aby zvýšila recyklaci 
surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí. že recyklace přispívá 
ke snížení emisí skleníkových plynů; 
vyzývá Komisi, aby zahájila hloubkovou 
analýzu materiálového toku v rámci EU, 
zejména za účelem zjištění toků odpadu;

10. bere na vědomí. že recyklace přispívá 
ke snížení emisí skleníkových plynů; 
vyzývá Komisi, aby zahájila hloubkovou 
analýzu materiálového toku v rámci EU, 
zejména za účelem zjištění prioritních toků 
odpadu pro recyklaci;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 118
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vzhledem k tomu, že používání 
surovin je významným zdrojem 
skleníkových plynů, je důležité využívat 
zdroje účinněji; vyzývá Komisi, aby 
posílila právní rámec pro cyklické 
hospodářství, v němž budou materiálové 
cykly uzavřené a nebude docházet k žádné 
ztrátě;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje potřebu investovat do 
recyklace surovin a vzácných zemin, 
neboť těžba, rafinace a recyklace 
vzácných zemin mají závažné dopady na 
životní prostředí, pokud nejsou náležitě 
řízeny;

Or. ro

Pozměňovací návrh 120
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uvědomuje si důležitost vytváření 11. uvědomuje si důležitost vytváření 
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průmyslových synergií pro recyklaci 
a asistování společnostem pro určení, jak 
jejich energie, odpad a vedlejší produkty 
mohou sloužit jako zdroje pro jiné; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
takové přístupy jako ve Spojeném 
království, kde vznikl národní program 
průmyslové symbiózy;

průmyslových synergií pro recyklaci 
a asistování společnostem pro posouzení, 
jak jejich energie, odpad a vedlejší 
produkty mohou sloužit jako zdroje pro 
jiné; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly zjištění osvědčených postupů 
a jejich další šíření;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Francesco De Angelis

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uvědomuje si důležitost vytváření 
průmyslových synergií pro recyklaci 
a asistování společnostem pro určení, jak 
jejich energie, odpad a vedlejší produkty 
mohou sloužit jako zdroje pro jiné; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
takové přístupy jako ve Spojeném 
království, kde vznikl národní program 
průmyslové symbiózy;

11. uvědomuje si důležitost vytváření 
průmyslových synergií pro recyklaci 
a asistování společnostem pro určení, jak 
jejich nedostatečně využívaná energie, 
odpad a vedlejší produkty mohou sloužit 
jako zdroje pro jiné; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly takové 
přístupy jako ve Spojeném království, kde 
vznikl národní program průmyslové 
symbiózy;

Or. it

Pozměňovací návrh 122
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uvědomuje si důležitost vytváření 
průmyslových synergií pro recyklaci 
a asistování společnostem pro určení, jak 
jejich energie, odpad a vedlejší produkty 

11. uvědomuje si důležitost vytváření 
průmyslových synergií pro recyklaci 
a asistování společnostem pro určení, jak 
jejich odpad a vedlejší produkty mohou 
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mohou sloužit jako zdroje pro jiné; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
takové přístupy jako ve Spojeném 
království, kde vznikl národní program 
průmyslové symbiózy;

sloužit jako zdroje pro jiné; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly takové 
přístupy jako ve Spojeném království, kde 
vznikl národní program průmyslové 
symbiózy;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. podporuje rozvoj využití dřevěného 
odpadu jakožto zdroje energie ve snaze 
snížit závislost na surovinách a také 
zmírnit konkurenci mezi tradičním 
dřevařským průmyslem (výroba nábytku, 
palety atd.) a odvětvím zelené energie; na 
konci životnosti dřeva je ve skutečnosti 
účelnější využít je jako zdroj energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda 
mohou být již uzavřené skládky odpadu 
znovu otevřeny s cílem recyklovat 
případný odpadový materiál za použití 
nejlepších dostupných technologií, aby 
prověřila rovněž zbývající skládky důlního 
a metalurgického odpadu, aby dokončila 
do roku 2012 databázi lokalit důlních 
odpadů v EU a prosazovala směrnici 

12. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda 
mohou být již uzavřené skládky odpadu 
znovu otevřeny s cílem recyklovat 
případný odpadový materiál za použití 
nejlepších dostupných technologií; vedlo 
by to ke zvýšení dostupnosti surovin 
v Evropě a k vytvoření tolik potřebných 
pracovních míst v celé Evropské unii; 
vyzývá rovněž Komisi, aby prověřila 
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o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu, která je nutná k zaručení, aby se 
tento odpad upravoval s využitím
nejlepších dostupných technologií, a aby 
podpořila řízení životního cyklu budov 
s cílem zajistit recyklovatelnost materiálů 
použitých při jejich výstavbě;

rovněž zbývající skládky důlního 
a metalurgického odpadu, aby dokončila 
do roku 2012 databázi lokalit důlních 
odpadů v EU a prosazovala směrnici 
o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu, která je nutná k zaručení, aby se 
tento odpad upravoval s využitím 
nejlepších dostupných technologií, a aby 
podpořila řízení životního cyklu budov 
s cílem zajistit recyklovatelnost materiálů 
použitých při jejich výstavbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda 
mohou být již uzavřené skládky odpadu 
znovu otevřeny s cílem recyklovat 
případný odpadový materiál za použití 
nejlepších dostupných technologií, aby 
prověřila rovněž zbývající skládky důlního 
a metalurgického odpadu, aby dokončila 
do roku 2012 databázi lokalit důlních 
odpadů v EU a prosazovala směrnici 
o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu, která je nutná k zaručení, aby se 
tento odpad upravoval s využitím 
nejlepších dostupných technologií, a aby 
podpořila řízení životního cyklu budov 
s cílem zajistit recyklovatelnost materiálů 
použitých při jejich výstavbě;

12. vyzývá Komisi, aby postupně zavedla 
všeobecný zákaz skládek odpadu v celé 
Evropské unii, aby prověřila, zda mohou 
být již uzavřené skládky odpadu znovu 
otevřeny s cílem recyklovat případný 
odpadový materiál za použití nejlepších 
dostupných technologií, aby prověřila 
rovněž zbývající skládky důlního 
a metalurgického odpadu, aby dokončila 
do roku 2012 databázi lokalit důlních 
odpadů v EU a prosazovala směrnici 
o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu, která je nutná k zaručení, aby se 
tento odpad upravoval s využitím 
nejlepších dostupných technologií, a aby 
podpořila řízení životního cyklu budov 
s cílem zajistit recyklovatelnost materiálů 
použitých při jejich výstavbě;

Or. de
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Pozměňovací návrh 126
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda 
mohou být již uzavřené skládky odpadu 
znovu otevřeny s cílem recyklovat 
případný odpadový materiál za použití 
nejlepších dostupných technologií, aby 
prověřila rovněž zbývající skládky důlního 
a metalurgického odpadu, aby dokončila 
do roku 2012 databázi lokalit důlních 
odpadů v EU a prosazovala směrnici 
o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu, která je nutná k zaručení, aby se 
tento odpad upravoval s využitím 
nejlepších dostupných technologií, a aby 
podpořila řízení životního cyklu budov 
s cílem zajistit recyklovatelnost materiálů 
použitých při jejich výstavbě;

12. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda 
mohou být již uzavřené skládky odpadu 
znovu otevřeny s cílem recyklovat 
případný odpadový materiál za použití 
nejlepších dostupných technologií, a to na 
základě předchozího nezávislého 
posouzení dopadů a analýzy nákladů 
a přínosů, aby prověřila rovněž zbývající 
skládky důlního a metalurgického odpadu, 
aby dokončila do roku 2012 databázi 
lokalit důlních odpadů v EU a prosazovala 
směrnici o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu, která je nutná k zaručení, aby se 
tento odpad upravoval s využitím 
nejlepších dostupných technologií, a aby 
podpořila řízení životního cyklu budov 
s cílem zajistit recyklovatelnost materiálů 
použitých při jejich výstavbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda 
mohou být již uzavřené skládky odpadu 
znovu otevřeny s cílem recyklovat 
případný odpadový materiál za použití 
nejlepších dostupných technologií, aby 
prověřila rovněž zbývající skládky důlního 
a metalurgického odpadu, aby dokončila 
do roku 2012 databázi lokalit důlních 
odpadů v EU a prosazovala směrnici 

12. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda 
mohou být již uzavřené skládky odpadu 
znovu otevřeny s cílem recyklovat 
případný odpadový materiál za použití 
nejlepších dostupných technologií, aby 
prověřila rovněž zbývající skládky důlního 
a metalurgického odpadu, aby dokončila 
do roku 2012 databázi lokalit důlních 
odpadů v EU a prosazovala směrnici 
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o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu, která je nutná k zaručení, aby se 
tento odpad upravoval s využitím 
nejlepších dostupných technologií, a aby 
podpořila řízení životního cyklu budov
s cílem zajistit recyklovatelnost materiálů 
použitých při jejich výstavbě;

o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu, která je nutná k zaručení, aby se 
tento odpad upravoval s využitím 
nejlepších dostupných technologií, a aby 
podpořila řízení životního cyklu budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda 
mohou být již uzavřené skládky odpadu 
znovu otevřeny s cílem recyklovat 
případný odpadový materiál za použití 
nejlepších dostupných technologií, aby 
prověřila rovněž zbývající skládky důlního 
a metalurgického odpadu, aby dokončila 
do roku 2012 databázi lokalit důlních 
odpadů v EU a prosazovala směrnici 
o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu, která je nutná k zaručení, aby se 
tento odpad upravoval s využitím 
nejlepších dostupných technologií, a aby 
podpořila řízení životního cyklu budov 
s cílem zajistit recyklovatelnost materiálů 
použitých při jejich výstavbě;

12. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda by 
bylo užitečné již uzavřené skládky odpadu 
znovu otevřít s cílem recyklovat případný 
odpadový materiál za použití nejlepších 
dostupných technologií, aby prověřila 
rovněž zbývající skládky důlního 
a metalurgického odpadu, aby dokončila 
do roku 2012 databázi lokalit důlních 
odpadů v EU a prosazovala směrnici 
o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu, která je nutná k zaručení, aby se 
tento odpad upravoval s využitím 
nejlepších dostupných technologií, a aby 
podpořila řízení životního cyklu budov 
s cílem zajistit recyklovatelnost materiálů 
použitých při jejich výstavbě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. naléhá na Komisi, aby posoudila 
a propagovala projekty získávání 
hodnotných látek z městských odpadů, 
neboť jejich zásoby mohou být mnohem 
větší než u primárně těžených rud 
a velkou část hodnotných druhotných 
surovin lze vytěžit, opakovaně použít 
a recyklovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá Komisi, aby podporovala 
a investovala do projektů, jež přinášejí 
společenskou změnu, která omezuje 
využívání nerostných surovin a podporuje 
inteligentní používání a opětovně 
používání materiálů ze strany 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá Komisi, aby posoudila, jak může 
Evropská investiční banka pomoci snížit 
finanční rizika investic do zařízení pro 
recyklaci využívajících průlomové 

14. žádá Komisi, aby posoudila, jak může 
Evropská investiční banka pomoci snížit 
finanční rizika investic do zařízení pro 
recyklaci využívajících průlomové 
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technologie; technologie a do iniciativ společností, jež 
spolupracují na uzavření životních cyklů;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá Komisi, aby posoudila, jak může 
Evropská investiční banka pomoci snížit 
finanční rizika investic do zařízení pro 
recyklaci využívajících průlomové 
technologie;

14. žádá Komisi, aby posoudila, jak může 
Evropská investiční banka pomoci zaručit 
účinnost a udržitelnost nových projektů 
a snížit finanční rizika investic do zařízení 
pro recyklaci využívajících průlomové 
technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například 
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign a fiskálních pobídek, a aby 
zajistila, aby rovněž politika soudržnosti 
a rozpočty propagovaly účinnost zdrojů 
a recyklaci;

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, a aby 
zajistila, aby rovněž politika soudržnosti 
a rozpočty propagovaly účinnost zdrojů 
a recyklaci;

Or. de
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Pozměňovací návrh 134
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign a fiskálních pobídek, a aby 
zajistila, aby rovněž politika soudržnosti 
a rozpočty propagovaly účinnost zdrojů 
a recyklaci;

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, a to případně, 
po širokém posouzení dopadů,
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign a fiskálních pobídek, a aby 
zajistila, aby rovněž politika soudržnosti 
a rozpočty propagovaly účinnost zdrojů 
a recyklaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například 
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign a fiskálních pobídek, a aby 
zajistila, aby rovněž politika soudržnosti 
a rozpočty propagovaly účinnost zdrojů 
a recyklaci;

15. vyzývá Komisi, aby předložila studii 
o dostupných a účinných ekonomických 
pobídkách k recyklaci surovin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například 
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign, a aby zajistila, aby rovněž 
politika soudržnosti a rozpočty 
propagovaly účinnost zdrojů a recyklaci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 136
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například 
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign a fiskálních pobídek, a aby 
zajistila, aby rovněž politika soudržnosti 
a rozpočty propagovaly účinnost zdrojů 
a recyklaci;

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
aby prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například 
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign, a aby zajistila, aby rovněž 
politika soudržnosti a rozpočty 
propagovaly účinnost zdrojů a recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například 
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign a fiskálních pobídek, a aby 
zajistila, aby rovněž politika soudržnosti 
a rozpočty propagovaly účinnost zdrojů 

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
aby prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například 
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign, a aby zajistila, aby rovněž 
politika soudržnosti a rozpočty 
propagovaly účinnost zdrojů a recyklaci;
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a recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například 
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign a fiskálních pobídek, a aby 
zajistila, aby rovněž politika soudržnosti 
a rozpočty propagovaly účinnost zdrojů 
a recyklaci;

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například 
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, a aby zajistila, aby 
rovněž politika soudržnosti a rozpočty 
propagovaly účinnost zdrojů a recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign a fiskálních pobídek, a aby 

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály prostřednictvím 
dobrovolných osvědčení pro recyklované 
materiály, požadavků na ekodesign 
a fiskálních pobídek, a aby zajistila, aby 
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zajistila, aby rovněž politika soudržnosti 
a rozpočty propagovaly účinnost zdrojů 
a recyklaci;

rovněž politika soudržnosti a rozpočty 
propagovaly účinnost zdrojů a recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například 
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign a fiskálních pobídek, a aby 
zajistila, aby rovněž politika soudržnosti 
a rozpočty propagovaly účinnost zdrojů 
a recyklaci;

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila cíle 
a ekonomické pobídky k recyklaci surovin, 
které jsou v současnosti neekonomické 
a kritické, zejména vzácných zemin, aby 
prošetřila, jak lze podpořit trhy 
s recyklovanými materiály, například 
prostřednictvím zelených osvědčení pro 
recyklované materiály, požadavků na 
ekodesign a fiskálních pobídek, a aby 
zajistila, aby rovněž politika soudržnosti 
a rozpočty propagovaly účinnost zdrojů 
a recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nutné bojovat proti 
nezákonné přepravě odpadu a je nutné 
stanovit celosvětový systém udělování 
osvědčení zařízením pro recyklaci; 
konstatuje, že je důležité, aby 
spolupracovaly vnitrostátní celní orgány; 
vyzývá Komisi, aby prověřila, zda je nutné 

16. zdůrazňuje, že je nutné bojovat proti 
nezákonné přepravě odpadu zlepšením 
právních předpisů a jejich provádění, 
a vyzývá členské státy, aby tomuto úkolu 
věnovaly naléhavou pozornost; 
zdůrazňuje, že je nutné stanovit 
celosvětový systém udělování osvědčení 
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vytvořit kolektivní mechanismus pro 
informování orgánů o nelegální přepravě 
odpadu; žádá Komisi, aby analyzovala 
nelegální odpadové toky; žádá Komisi, aby 
podporovala účinné rozlišení v celních 
prohlášeních u nového a použitého zboží 
a zabývala se tímto problémem v rámci 
prováděcích pravidel k Modernizovanému 
celnímu kodexu Společenství;

zařízením pro recyklaci; konstatuje, že je 
důležité, aby spolupracovaly vnitrostátní 
celní orgány; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, zda je nutné vytvořit kolektivní 
mechanismus pro informování orgánů 
o nelegální přepravě odpadu; žádá Komisi, 
aby analyzovala nelegální odpadové toky,
aby pravidelně informovala o úspěších 
v boji proti nelegálnímu vývozu odpadu; 
žádá Komisi, aby podporovala účinné 
rozlišení v celních prohlášeních u nového 
a použitého zboží a zabývala se tímto 
problémem v rámci prováděcích pravidel 
k Modernizovanému celnímu kodexu 
Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nutné bojovat proti 
nezákonné přepravě odpadu a je nutné 
stanovit celosvětový systém udělování 
osvědčení zařízením pro recyklaci; 
konstatuje, že je důležité, aby 
spolupracovaly vnitrostátní celní orgány; 
vyzývá Komisi, aby prověřila, zda je nutné 
vytvořit kolektivní mechanismus pro 
informování orgánů o nelegální přepravě 
odpadu; žádá Komisi, aby analyzovala 
nelegální odpadové toky; žádá Komisi, aby 
podporovala účinné rozlišení v celních 
prohlášeních u nového a použitého zboží 
a zabývala se tímto problémem v rámci 
prováděcích pravidel k Modernizovanému 
celnímu kodexu Společenství;

16. zdůrazňuje, že je nutné bojovat proti 
nezákonné přepravě elektronického 
odpadu, na nějž se vztahuje směrnice 
o OEEZ (2002/96), a je nutné stanovit 
celosvětový systém udělování osvědčení 
zařízením pro recyklaci; konstatuje, že je 
důležité, aby spolupracovaly vnitrostátní 
celní orgány; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, zda je nutné vytvořit kolektivní 
mechanismus pro informování orgánů 
o nelegální přepravě odpadu; žádá Komisi, 
aby analyzovala nelegální odpadové toky; 
žádá Komisi, aby podporovala účinné 
rozlišení v celních prohlášeních u nového 
a použitého zboží a zabývala se tímto 
problémem v rámci prováděcích pravidel 
k Modernizovanému celnímu kodexu 
Společenství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nutné bojovat proti 
nezákonné přepravě odpadu a je nutné 
stanovit celosvětový systém udělování 
osvědčení zařízením pro recyklaci; 
konstatuje, že je důležité, aby 
spolupracovaly vnitrostátní celní orgány; 
vyzývá Komisi, aby prověřila, zda je nutné 
vytvořit kolektivní mechanismus pro 
informování orgánů o nelegální přepravě 
odpadu; žádá Komisi, aby analyzovala 
nelegální odpadové toky; žádá Komisi, aby 
podporovala účinné rozlišení v celních 
prohlášeních u nového a použitého zboží 
a zabývala se tímto problémem v rámci 
prováděcích pravidel k Modernizovanému 
celnímu kodexu Společenství;

16. zdůrazňuje, že je nutné bojovat proti 
nezákonné přepravě elektronického 
odpadu, na nějž se vztahuje směrnice 
o OEEZ (2002/96), a je nutné stanovit 
celosvětový systém udělování osvědčení 
zařízením pro recyklaci; konstatuje, že je 
důležité, aby spolupracovaly vnitrostátní 
celní orgány; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, zda je nutné vytvořit kolektivní 
mechanismus pro informování orgánů 
o nelegální přepravě odpadu; žádá Komisi, 
aby analyzovala nelegální odpadové toky; 
žádá Komisi, aby podporovala účinné 
rozlišení v celních prohlášeních u nového 
a použitého zboží a zabývala se tímto 
problémem v rámci prováděcích pravidel 
k Modernizovanému celnímu kodexu 
Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby zohlednila 
kritické připomínky některých členských 
států týkající se nařízení Rady, kterým se 
stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy
kovového odpadu přestávají být odpadem 
ve smyslu směrnice 2008/98/ES, a žádá 
Komisi, aby zpřísnila požadavky na 
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kvalitu výrobků a zlepšila možnosti 
kontroly a zajištění požadované kvality 
odpadu deklarovaného jako odpad, který 
přestává být odpadem;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
recyklace v průběhu životního cyklu, 
nahrazování a energetické účinnosti 
využíváním finančních zdrojů z FP7 
a FP8, zejména pro kritické suroviny, jako 
jsou vzácné zeminy; trvá na tom, že 
v oblasti surovin je důležité evropské 
inovační partnerství; vyzývá Komisi, aby 
uzavřela takové partnerství do roku 2012;

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
recyklace v průběhu životního cyklu („od 
kolébky ke kolébce“ – cradle-to-cradle), 
nahrazování a energetické účinnosti 
využíváním finančních zdrojů z FP7 
a následným financováním; pozornost by 
měla být věnována různým strategiím 
recyklace pro běžné kovy, zejména také 
pro kritické suroviny, jako jsou vzácné 
zeminy; vyzývá Komisi, aby spojila 
financování výzkumu v oblasti kritických 
surovin, jako jsou vzácné zeminy, 
s jasnými cíli, jako je například japonský 
cíl snížit spotřebu prvků vzácných zemin 
o jednu třetinu; vyzývá Komisi, aby 
zohlednila zkušenosti třetích zemí, které 
již dosáhly vysoké úrovně výběru, jako je 
Norsko, kde je vybíráno přibližně 80 % 
elektronického odpadu, a stanovila 
odpovídající vlastní cíle výběru; 
zdůrazňuje význam partnerství veřejného 
a soukromého sektoru v této oblasti, 
zahrnujícího průmysl, vědu a vládu, jak 
zdůraznil Institut pro inovaci materiálů 
(M2i); uznává cennou službu, kterou 
takové instituce poskytují také malým 
a středním podnikům; trvá na tom, že 
v oblasti surovin je důležité evropské 
inovační partnerství; vyzývá Komisi, aby 
uzavřela takové partnerství do roku 2012;
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Or. en

Pozměňovací návrh 146
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
recyklace v průběhu životního cyklu, 
nahrazování a energetické účinnosti 
využíváním finančních zdrojů z FP7 
a FP8, zejména pro kritické suroviny, 
jako jsou vzácné zeminy; trvá na tom, že 
v oblasti surovin je důležité evropské 
inovační partnerství; vyzývá Komisi, aby 
uzavřela takové partnerství do roku 2012;

17. zdůrazňuje potřebu zjednodušit správu 
omezeného rozpočtu finančních 
prostředků EU pro výzkum a zdůrazňuje, 
že zvýšení počtu politických priorit v této 
oblasti je kontraproduktivní vzhledem 
k hlavním cílům EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
recyklace v průběhu životního cyklu, 
nahrazování a energetické účinnosti 
využíváním finančních zdrojů z FP7 
a FP8, zejména pro kritické suroviny, 
jako jsou vzácné zeminy; trvá na tom, že 
v oblasti surovin je důležité evropské 
inovační partnerství; vyzývá Komisi, aby 
uzavřela takové partnerství do roku 2012;

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
životních cyklů a recyklace výrobků, 
nahrazování materiálů a dostupné 
energetické účinnosti prostřednictvím 
rozumného využívání finančních zdrojů 
z rámcových programů; trvá na tom, že 
v oblasti strategických surovin je důležité 
evropské inovační partnerství;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 148
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
recyklace v průběhu životního cyklu, 
nahrazování a energetické účinnosti 
využíváním finančních zdrojů z FP7 a FP8, 
zejména pro kritické suroviny, jako jsou 
vzácné zeminy; trvá na tom, že v oblasti 
surovin je důležité evropské inovační 
partnerství; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
takové partnerství do roku 2012;

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
recyklace v průběhu životního cyklu, 
nahrazování a energetické účinnosti 
využíváním finančních zdrojů z FP7 a FP8, 
zejména pro kritické suroviny, jako jsou 
vzácné zeminy; vyzývá Komisi, aby se 
v rámci výzkumných programů zabývala 
současnými výzvami, pokud jde 
o recyklaci a cíl dalšího zvyšování 
účinnosti zdrojů; trvá na tom, že v oblasti 
surovin je důležité evropské inovační 
partnerství; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
takové partnerství do roku 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
recyklace v průběhu životního cyklu, 
nahrazování a energetické účinnosti 
využíváním finančních zdrojů z FP7 a FP8, 
zejména pro kritické suroviny, jako jsou 
vzácné zeminy; trvá na tom, že v oblasti 
surovin je důležité evropské inovační 
partnerství; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
takové partnerství do roku 2012;

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
recyklace v průběhu životního cyklu, 
nahrazování a energetické účinnosti 
využíváním finančních zdrojů z FP7 a FP8; 
trvá na tom, že v oblasti surovin je důležité 
evropské inovační partnerství; vyzývá 
Komisi, aby uzavřela takové partnerství do 
roku 2012;
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Pozměňovací návrh 150
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
recyklace v průběhu životního cyklu, 
nahrazování a energetické účinnosti 
využíváním finančních zdrojů z FP7 a FP8, 
zejména pro kritické suroviny, jako jsou 
vzácné zeminy; trvá na tom, že v oblasti 
surovin je důležité evropské inovační 
partnerství; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
takové partnerství do roku 2012;

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
udržitelných výrobních metod a recyklace 
v průběhu životního cyklu, nahrazování 
a energetické účinnosti využíváním 
finančních zdrojů z FP7 a FP8, zejména 
pro kritické suroviny, jako jsou vzácné 
zeminy; trvá na tom, že v oblasti surovin je 
důležité evropské inovační partnerství; 
vyzývá Komisi, aby uzavřela takové 
partnerství do roku 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum 
recyklace v průběhu životního cyklu, 
nahrazování a energetické účinnosti 
využíváním finančních zdrojů z FP7 a FP8, 
zejména pro kritické suroviny, jako jsou 
vzácné zeminy; trvá na tom, že v oblasti 
surovin je důležité evropské inovační 
partnerství; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
takové partnerství do roku 2012;

17. vyzývá Komisi, aby stanovila priority 
a vyčlenila finanční prostředky na výzkum
a inovace v oblasti udržitelné recyklace 
v průběhu životního cyklu, nahrazování 
a energetické účinnosti využíváním 
finančních zdrojů z FP7 a FP8, zejména 
pro kritické suroviny, jako jsou vzácné 
zeminy; trvá na tom, že v oblasti surovin je 
důležité evropské inovační partnerství; 
vyzývá Komisi, aby uzavřela takové 
partnerství do roku 2012;
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Pozměňovací návrh 152
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby stanovila zásadu 
„používej déle“ a aby ji uplatnila na 
veškeré právní předpisy EU; tato zásada 
by byla založena na třech pilířích: 1. 
informační kampaně pro změnu návyků 
spotřebitelů směrem k odpovědnějšímu 
rozhodování při nákupu zboží a k jeho 
delšímu používání; 2. vyvinutí tlaku na 
průmysl, aby se při vývoji produktu a ve 
fázi jeho výroby zaměřil na kvalitu; žádá 
tudíž Komisi a členské státy, aby 
prodloužily povinné záruční lhůty u zboží 
dlouhodobé spotřeby nejméně o 30 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá nahrazováním; vyzývá 
proto Komisi, aby rozšířila svou činnost 
zaměřenou na tuto oblast, zejména 
v souvislosti se vzácnými zeminami, a to 
zvýšením podnětu k financování výzkumu;

18. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá nahrazováním; 
připomíná, že nahrazení kritických 
materiálů nabízí ve střednědobém 
horizontu účinné řešení, pokud jde 
o rizika týkající se dodávek a životního 
prostředí, a mělo by být tudíž v centru 
pozornosti dalšího úsilí v oblasti výzkumu; 
vyzývá proto Komisi, aby rozšířila svou 
činnost zaměřenou na tuto oblast, zejména 
v souvislosti se vzácnými zeminami, a to 
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zajištěním dostatečného financování, 
zejména v příštím rámcovém programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyjadřuje politování nad tím, že se
sdělení nezabývá nahrazováním; vyzývá 
proto Komisi, aby rozšířila svou činnost 
zaměřenou na tuto oblast, zejména 
v souvislosti se vzácnými zeminami, a to 
zvýšením podnětu k financování výzkumu;

18. je přesvědčen, že nahrazování prvků 
vzácných zemin má dokonce ještě větší 
význam, než jaký mu přisuzuje sdělení; 
vyzývá proto Komisi, aby rozšířila svou 
činnost zaměřenou na tuto oblast, a to 
zvýšením podnětu k financování výzkumu
a vyzváním členských států, aby stanovily 
své vlastní cíle pro nahrazování; vyzývá 
Komisi, aby plně využila stávající 
pravomoc týkající se prvků vzácných 
zemin v rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá nahrazováním; vyzývá 
proto Komisi, aby rozšířila svou činnost 
zaměřenou na tuto oblast, zejména 
v souvislosti se vzácnými zeminami, a to 
zvýšením podnětu k financování výzkumu;

18. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá nahrazováním; 
připomíná, že nahrazování kritických 
materiálů je účinnou alternativou rizik 
týkajících se dodávek a životního 
prostředí; vyzývá proto Komisi, aby 
rozšířila svou činnost zaměřenou na tuto 
oblast, zejména v souvislosti se vzácnými 
zeminami, a to zvýšením podnětu 
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k financování inovací a výzkumu
a k podpoře demonstračních zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá nahrazováním; vyzývá 
proto Komisi, aby rozšířila svou činnost 
zaměřenou na tuto oblast, zejména 
v souvislosti se vzácnými zeminami, a to 
zvýšením podnětu k financování výzkumu;

18. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá nahrazováním; 
připomíná, že nahrazení kritických 
materiálů ve střednědobém horizontu 
skýtá účinné řešení pro rizika týkající se 
dodávek a životního prostředí; vyzývá 
proto Komisi, aby rozšířila svou činnost 
zaměřenou na tuto oblast, zejména 
v souvislosti se vzácnými zeminami, a to 
zvýšením podnětu k financování výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá nahrazováním; vyzývá 
proto Komisi, aby rozšířila svou činnost 
zaměřenou na tuto oblast, zejména 
v souvislosti se vzácnými zeminami, a to 
zvýšením podnětu k financování výzkumu;

18. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá nahrazováním 
a opětovným použitím; vyzývá proto 
Komisi, aby rozšířila svou činnost 
zaměřenou na tuto oblast, zejména 
v souvislosti se vzácnými zeminami, a to 
zvýšením podnětu k financování výzkumu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. naléhá na příslušné orgány veřejné 
správy (vnitrostátní, regionální a místní), 
aby uplatňovaly jasné, účinné, 
koordinované a flexibilní správní postupy 
udělování povolení k těžbě nerostných 
zdrojů; vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
možnost změnit stávající právní předpisy 
EU ve smyslu zkrácení lhůt pro postupy 
předcházející udělení povolení;

Or. es


