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Τροπολογία 1
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 με 
τίτλο «Συνοχή των αναπτυξιακών 
πολιτικών – Δημιουργία του πολιτικού 
πλαισίου για μια προσέγγιση για το 
σύνολο της Ένωσης» (COM(2009)458),

Or. en

Τροπολογία 2
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη συνοχή 
της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) της 
ΕΕ και την επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια «συν» (ΕΑΒ +),

Or. en

Τροπολογία 3
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 
ένταξη ρητρών περί εταιρικής 
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κοινωνικής ευθύνης στις εμπορικές 
συμφωνίες,

Or. en

Τροπολογία 4
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2011 για 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αφορούν τις πρώτες ύλες και τις αγορές 
αγαθών,

Or. en

Τροπολογία 5
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ 
σχετικά με την πολιτική συνεργασίας για 
την ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 6
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη της 
Λισαβόνας), το οποίο επανεπιβεβαιώνει 
ότι η ΕΕ «λαμβάνει υπόψη τους στόχους 
της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά 
την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»,

Or. en

Τροπολογία 7
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης 
Μαΐου 2010 σχετικά με τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) της ΕΕ 
και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια 
«συν» (ΕΑΒ +)1,
1 P/_TA(2010)0174

Or. en

Τροπολογία 8
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περίπλοκες 
διοικητικές διατυπώσεις και η έλλειψη 
συντονισμού μεταξύ διοικήσεων 
μεταφράζονται σε πολυετείς διαδικασίες 
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έκδοσης αδειών για την εκμετάλλευση 
ορυκτών πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι χρονοβόρες αυτές διαδικασίες είναι 
υπερβολικές, αυξάνουν το κόστος του 
κεφαλαίου των επενδύσεων και 
αποκλείουν από την αγορά τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις,

Or. es

Τροπολογία 9
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ απαιτεί 
ισχυρή βιομηχανική βάση και πράσινη 
βιομηχανία, οι οποίες εξαρτώνται 
ιδιαίτερα από τον επαρκή εφοδιασμό σε 
πρώτες ύλες, προκειμένου να μεταβούν σε 
μια οικονομία με χαμηλή κατανάλωση 
άνθρακα και να επιμείνουν στον τομέα 
της ανταγωνιστικότητας,

Or. en

Τροπολογία 10
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες έχει 
δεχτεί κριτική από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και τις ΜΚΟ για υπονόμευση των 
αναπτυξιακών στόχων των φτωχών 
χωρών και για μη συμμόρφωση προς τη 
δέσμευση της ΕΕ για πολιτική 
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συνεργασίας για την ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 11
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 
ζήτηση πρώτων υλών αυξάνεται 
συνεχώς, ιδίως σε σχέση με τα «μέταλλα
τεχνολογίας»,

Or. en

Τροπολογία 12
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παραγωγικότητα της εργασίας 
αναπτύχθηκε πολύ ταχύτερα τις 
τελευταίες δεκαετίες από ό,τι η 
παραγωγικότητα των πόρων, με τις 
εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το κόστος 
εργασίας ανέρχεται σε λιγότερο από 20% 
ενός προϊόντος και το κόστος για τους 
πόρους ανέρχεται στο 40%, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει 
ότι πρέπει να αναληφθεί ταχέως δράση 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των πόρων,

Or. en



PE462.749v01-00 8/88 AM\863329EL.doc

EL

Τροπολογία 13
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες η εκμετάλλευση 
των φυσικών πόρων δεν 
πραγματοποιήθηκε προς όφελος του 
πληθυσμού λόγω του ότι υπήρχαν μη 
δημοκρατικά καθεστώτα, απάτη, 
διαφθορά ή ένοπλες συγκρούσεις,

Or. es

Τροπολογία 14
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος των 
νέων τεχνολογιών θα συνεχίσει να 
προκαλεί αύξηση της ζήτησης για πόρους 
που διαδραματίζουν βασικό ρόλο για την 
ανάπτυξη των εν λόγω βιομηχανιών,

Or. en

Τροπολογία 15
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνής 
εφοδιασμός περιορίζεται εν μέρει εξαιτίας 
των εξαγωγικών ποσοστώσεων και ότι οι 
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τιμές φτάνουν σε ύψος ρεκόρ,

Or. en

Τροπολογία 16
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον κλάδο 
μεταποίησης, το μερίδιο του κόστους των 
υλικών ως μέρος του συνολικού κόστους 
παραγωγής είναι σημαντικά υψηλότερο 
από το μερίδιο που σχετίζεται με τον 
μισθό των εργαζομένων και ότι, σε όλους 
τους κλάδους, η αυξανόμενη τάση αυτού 
δεν αναμένεται να αντιστραφεί 
τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα,

Or. en

Τροπολογία 17
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές 
επωφελούνται από θεμιτούς και ίσους 
όρους ανταγωνισμού,

Or. en

Τροπολογία 18
Reinhard Bütikofer
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξημένος 
ανταγωνισμός για τις πρώτες ύλες μπορεί 
να επιδεινώσει τις διεθνείς σχέσεις και να 
οδηγήσει σε συγκρούσεις σχετικά με τους 
πόρους,

Or. en

Τροπολογία 19
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις 
μακροπρόθεσμες βελτιώσεις, η αύξηση
στην παραγωγικότητα των υλικών στην 
ΕΕ ήταν σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι 
η αύξηση στην παραγωγικότητα της 
εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 20
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
αυτές μπορεί να αποτελέσουν ευκαιρία 
για νέες καινοτόμους εταιρικές σχέσεις 
αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ 
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της ΕΕ και τρίτων χωρών,

Or. en

Τροπολογία 21
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις που 
προτείνονται από την Επιτροπή για την 
ενίσχυση της απόδοσης των πόρων και 
της ανακύκλωσης περιορίζονται κυρίως 
σε αξιολογήσεις του τι θα μπορούσε να 
γίνει, αντί για τη λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων, και είναι συνεπώς ανεπαρκείς για 
την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων,

Or. en

Τροπολογία 22
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
ορίζει ότι η καλύτερη εφαρμογή και 
επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα 
απόβλητα έχει ουσιαστική σημασία για 
την προώθηση μιας Ευρώπης με 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων, αλλά 
δεν προτείνει τη θέσπιση φορέα
εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 
απόβλητα και συγκεκριμένου ευρωπαϊκού 
φορέα που θα διενεργεί απευθείας 
ελέγχους,
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Or. en

Τροπολογία 23
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
ανακύκλωσης πολύτιμων υλικών, ιδίως 
των σπανίων γαιών, απαιτεί εντατικό 
παροπλισμό,

Or. en

Τροπολογία 24
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επωφελής 
ανακύκλωση έγκειται στην αξιόπιστη και 
αποδοτική τεχνολογία κατηγοριοποίησης 
και διαχωρισμού, καθώς η αξία των 
ανακυκλωμένων υλικών εξαρτάται από 
την καθαρότητα των μερών,

Or. en

Τροπολογία 25
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
στρατηγική βιομηχανικής καινοτομίας 
που επικεντρώνεται στις αυξανόμενες 
αποδόσεις και την ανακύκλωση προωθεί 
τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα 
και την ασφάλεια του εφοδιασμού,

Or. en

Τροπολογία 26
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, η Αυστραλία και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα 
να αναπτύξουν τις δραστηριότητες
εξόρυξης των δικών τους πόρων σε σχέση 
με κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες 
(CRM), βασικά μέταλλα και σπάνιες 
γαίες,

Or. en

Τροπολογία 27
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
πρωταρχική σημασία η ανάληψη
έγκαιρων και αποφασιστικών δράσεων
κατά την υλοποίηση μιας αποδοτικής 
στρατηγικής και της επίτευξης 
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αποτελεσμάτων σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις πρώτες 
ύλες,

Or. en

Τροπολογία 28
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έθεσε σε περίοπτη θέση το θέμα των μη 
ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 
υλών (ΠΥ) με την πρωτοβουλία της για τις 
πρώτες ύλες (ΠΠΥ) το 2008·

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έθεσε σε περίοπτη θέση το θέμα των μη 
ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 
υλών (ΠΥ) με την πρωτοβουλία της για τις 
πρώτες ύλες (ΠΠΥ) το 2008· θεωρεί ότι η 
πολιτική και η διπλωματία για τις πρώτες 
ύλες έχουν μεγάλη σημασία για την ΕΕ 
όχι μόνο όσον αφορά τη βιομηχανική 
πολιτική και το διεθνές εμπόριο, αλλά και 
ως διατομεακό ζήτημα που αφορά 
διάφορα πεδία της εσωτερικής πολιτικής,
καθώς και της εξωτερικής πολιτικής και 
της πολιτικής ασφάλειας· ζητεί από την 
Επιτροπή να δείξει τόση προσοχή στο 
ζήτημα όση και εκείνη που δείχνει για το 
ενεργειακό ζήτημα· θεωρεί ότι αυτό 
αποτελεί ένα ακόμα καθήκον της ΕΥΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 29
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έθεσε σε περίοπτη θέση το θέμα των μη 

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι το 2008 η 
Επιτροπή έθεσε σε περίοπτη θέση το θέμα 
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ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 
υλών (ΠΥ) με την πρωτοβουλία της για τις 
πρώτες ύλες (ΠΠΥ) το 2008·

της πολιτικής για τις πρώτες ύλες με την 
πρωτοβουλία της για τις πρώτες ύλες 
(ΠΠΥ), το κύρος της οποίας 
αντικατοπτρίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής και το πεδίο 
εφαρμογής της οποίας περιλαμβάνει όλα 
τα ορυκτά και οργανικά υλικά, καθώς και 
το νερό και τον αέρα·

Or. pl

Τροπολογία 30
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έθεσε σε περίοπτη θέση το θέμα των μη 
ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 
υλών (ΠΥ) με την πρωτοβουλία της για τις 
πρώτες ύλες (ΠΠΥ) το 2008·

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έθεσε σε περίοπτη θέση το θέμα των μη 
ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 
υλών (ΠΥ) με την πρωτοβουλία της για τις 
πρώτες ύλες (ΠΠΥ) το 2008· ζητεί 
επιτακτικά από την Επιτροπή να προβεί 
στην ταχεία εφαρμογή της ΠΠΥ·

Or. en

Τροπολογία 31
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τη νέα ανακοίνωση της 
Επιτροπής που κινείται πέραν των ΠΠΥ 
προκειμένου να περιλαμβάνει τις αγορές 
αγαθών· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί κατά τον δέοντα τρόπο στις 
αγορές αγαθών και στην ΠΠΥ ξεχωριστά·

2. καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί 
κατά τον δέοντα τρόπο στις αγορές αγαθών 
και στην ΠΠΥ ξεχωριστά· τα προβλήματα 
που σχετίζονται με αυτά τα δύο είναι 
διαφορετικής φύσεως και απαιτούν 
διαφορετικά μέτρα, με το ένα να αφορά 
τις επιδράσεις των χρηματαγορών στις 
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αυξανόμενες τιμές των τροφίμων και το 
άλλο να αφορά την έλλειψη σημαντικών 
πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 32
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τη νέα ανακοίνωση της 
Επιτροπής που κινείται πέραν των ΠΠΥ 
προκειμένου να περιλαμβάνει τις αγορές 
αγαθών· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί κατά τον δέοντα τρόπο στις 
αγορές αγαθών και στην ΠΠΥ ξεχωριστά·

2. επισημαίνει τη νέα ανακοίνωση της 
Επιτροπής που κινείται πέραν των ΠΠΥ 
προκειμένου να περιλαμβάνει τις αγορές 
αγαθών· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί κατά τον δέοντα τρόπο στις 
αγορές αγαθών και στην ΠΠΥ ξεχωριστά·
υπογραμμίζει ότι οι τρεις πυλώνες της 
ΠΠΥ αποτελούν τρεις προσεγγίσεις για τη 
λύση των προβλημάτων των πρώτων 
υλών· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
τη στρατηγική για τις πρώτες ύλες με 
ισορροπημένο τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 33
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τη νέα ανακοίνωση της 
Επιτροπής που κινείται πέραν των ΠΠΥ 
προκειμένου να περιλαμβάνει τις αγορές 
αγαθών· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί κατά τον δέοντα τρόπο στις 
αγορές αγαθών και στην ΠΠΥ ξεχωριστά·

2. καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί 
κατά τον δέοντα τρόπο στις αγορές αγαθών 
και στην ΠΠΥ ξεχωριστά· τα προβλήματα 
είναι διαφορετικής φύσεως και χρήζουν 
διαφορετικών μέτρων·
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Or. en

Τροπολογία 34
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τη νέα ανακοίνωση της 
Επιτροπής που κινείται πέραν των ΠΠΥ 
προκειμένου να περιλαμβάνει τις αγορές 
αγαθών· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί κατά τον δέοντα τρόπο στις 
αγορές αγαθών και στην ΠΠΥ ξεχωριστά·

2. επισημαίνει τη νέα ανακοίνωση της 
Επιτροπής που κινείται πέραν των ΠΠΥ 
προκειμένου να περιλαμβάνει τις αγορές 
αγαθών· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί κατά τον δέοντα τρόπο στις 
αγορές αγαθών και στην ΠΠΥ ξεχωριστά·
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η στρατηγική 
για τις πρώτες ύλες πρέπει να θεμελιωθεί 
σε μια ισχυρή πολιτική καινοτομίας και 
βιομηχανίας για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 35
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τη νέα ανακοίνωση της 
Επιτροπής που κινείται πέραν των ΠΠΥ 
προκειμένου να περιλαμβάνει τις αγορές 
αγαθών· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί κατά τον δέοντα τρόπο στις 
αγορές αγαθών και στην ΠΠΥ ξεχωριστά·

2. επισημαίνει τη νέα ανακοίνωση της 
Επιτροπής που κινείται πέραν των ΠΠΥ 
προκειμένου να περιλαμβάνει τις αγορές 
αγαθών· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί κατά τον δέοντα τρόπο στις 
αγορές αγαθών και στην ΠΠΥ ξεχωριστά, 
καθώς αυτό θα δημιουργήσει μια βάση 
για την ανάπτυξη της ασφάλειας του 
εφοδιασμού σε πρώτες ύλες για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 36
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. υπογραμμίζει ότι η διαθεσιμότητα 
πρώτων υλών όπως τα  μεταλλικά 
ορυκτά, τα βιομηχανικά ορυκτά, τα υλικά 
κατασκευών, η ξυλεία και το φυσικό 
καουτσούκ έχει βασική σημασία για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης, την 
ανταγωνιστικότητα και τη διατήρηση της 
ευρωπαϊκής  βιομηχανίας·

Or. de

Τροπολογία 37
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
χρηματαγορές και οι αγορές αγαθών είναι 
σήμερα περισσότερο αλληλοσυνδεδεμένες 
από ποτέ και ότι οι διακυμάνσεις των 
τιμών των εμπορευμάτων συνιστούν σε 
μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα κερδοσκοπίας·

Or. en

Τροπολογία 38
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει το μεγάλο απόθεμα
φυσικών πόρων στην Ευρώπη και την 
ανάγκη καλύτερου συντονισμού όσον 
αφορά τη μέθοδο εξαγωγής, διανομής, 
επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης των πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 39
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει με 
την αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
προκειμένου να παράσχει περισσότερο 
διαφανές εμπόριο αναθέτοντας το 
εμπόριο παράγωγων αγαθών σε 
οργανωμένους χώρους διαπραγμάτευσης 
και παρέχοντας στις ρυθμιστικές αρχές 
την αρμοδιότητα να καθορίζουν όρια 
θέσης·

Or. en

Τροπολογία 40
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM)· καλεί την Επιτροπή να 

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM)· καλεί την Επιτροπή να 
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ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται 
από τις CRM, την ικανότητα επεξεργασίας 
και την διάδραση μεταξύ CRM και των 
σχετικών βασικών τους μετάλλων·

ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται 
από τις CRM, την ικανότητα επεξεργασίας 
και την διάδραση μεταξύ CRM και των 
σχετικών βασικών τους μετάλλων·
υπογραμμίζει την ανάγκη διαχωρισμού 
μεταξύ των πρώτων υλών στο πρώτο 
μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού και 
εκείνων που βρίσκονται στο τελευταίο 
μέρος, καθώς το μέγεθος των εξαγωγικών 
πιστώσεων διαφέρει σημαντικά ανάλογα 
με τον βαθμό επεξεργασίας, και ότι αυτό 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
ανάλυση·

Or. en

Τροπολογία 41
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM)· καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται 
από τις CRM, την ικανότητα επεξεργασίας 
και την διάδραση μεταξύ CRM και των 
σχετικών βασικών τους μετάλλων·

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM), καθώς θα εντοπίσει 
συγκεκριμένες ελλείψεις όσον αφορά τις 
πρώτες ύλες στην Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή να ακολουθήσει την πορεία αυτή 
αναλύοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού που 
εξαρτώνται από τις CRM, την ικανότητα 
επεξεργασίας και την διάδραση μεταξύ 
CRM και των σχετικών βασικών τους 
μετάλλων·

Or. en

Τροπολογία 42
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM)· καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται 
από τις CRM, την ικανότητα επεξεργασίας 
και την διάδραση μεταξύ CRM και των 
σχετικών βασικών τους μετάλλων·

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM)· καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο των 
πρώτων υλών και να ακολουθήσει την 
πορεία αυτή αναλύοντας τις αλυσίδες 
εφοδιασμού που εξαρτώνται από τις CRM, 
την ικανότητα επεξεργασίας και την 
διάδραση μεταξύ CRM και των σχετικών 
βασικών τους μετάλλων·

Or. ro

Τροπολογία 43
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM)· καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται 
από τις CRM, την ικανότητα 
επεξεργασίας και την διάδραση μεταξύ 
CRM και των σχετικών βασικών τους 
μετάλλων·

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM)· καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται 
από τις CRM, την ικανότητά τους για 
περαιτέρω επεξεργασία, όπως η 
επεξεργασία και η εξόρυξη που οδηγεί σε 
ημιτελή προϊόντα· εφιστά την προσοχή 
στις διαφορές των μοντέλων διοικητικής 
υποστήριξης για τις ροές πρώτων υλών 
στην κοινή αγορά·

Or. pl

Τροπολογία 44
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM)· καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται 
από τις CRM, την ικανότητα επεξεργασίας 
και την διάδραση μεταξύ CRM και των 
σχετικών βασικών τους μετάλλων·

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM), που είναι όλες «τεχνολογικά 
μέταλλα»· καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται 
από τις CRM, την ικανότητα επεξεργασίας 
και την διάδραση μεταξύ CRM και των 
σχετικών βασικών τους μετάλλων· πρέπει 
να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για τη θέσπιση ραντάρ 
κινδύνου για τις CRM· δίνει έμφαση στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αφορούν τον εφοδιασμό σε σπάνιες γαίες· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όλες οι CRM·

Or. en

Τροπολογία 45
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM)· καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται 
από τις CRM, την ικανότητα επεξεργασίας 
και την διάδραση μεταξύ CRM και των 
σχετικών βασικών τους μετάλλων·

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM)· καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται 
από τις CRM, τις τρέχουσες και τις 
μελλοντικές ανάγκες και τιμές, την 
ικανότητα επεξεργασίας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών και την διάδραση μεταξύ 
CRM και των σχετικών βασικών τους 
μετάλλων· καλεί την Επιτροπή να 
αναλύσει τις αρνητικές επιπτώσεις των 
πιθανών CRM, και ιδίως των σπανίων 
γαιών, τις ελλείψεις στους τομείς των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
υψηλής τεχνολογίας και της άμυνας·
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Or. en

Τροπολογία 46
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM)· καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται 
από τις CRM, την ικανότητα επεξεργασίας 
και την διάδραση μεταξύ CRM και των 
σχετικών βασικών τους μετάλλων·

3. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τον 
εντοπισμό των κρίσιμης σημασίας πρώτων 
υλών (CRM)· καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει την πορεία αυτή αναλύοντας 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται 
από τις CRM, την ικανότητα επεξεργασίας 
και την διάδραση μεταξύ CRM και των 
σχετικών βασικών τους μετάλλων και την 
ανάγκη να υπάρξει παρατήρηση και για 
εκείνες τις πρώτες ύλες που δεν είναι 
σπάνιες μεν, αλλά είναι σημαντικές με 
σκοπό την αντιμετώπιση των τάσεων για
πληθωρισμό που οδηγούν σε 
συγκεντρώσεις στην ιδιοκτησία των 
παρόχων·

Or. en

Τροπολογία 47
Gaston Franco, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. χαιρετίζει το γεγονός ότι στην
ανακοίνωση της Επιτροπής 
αναγνωρίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής 
της στρατηγικής περιλαμβάνονται και 
άλλες κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες, 
όπως το φυσικό καουτσούκ· εισηγείται, 
επί τη ευκαιρία της επικείμενης
αναθεώρησης του καταλόγου των 
κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών, να 
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ληφθεί δεόντως υπόψη η πρόκληση του 
βιώσιμου εφοδιασμού σε φυσικό
καουτσούκ· προτείνει στους ειδικούς 
στόχους της διπλωματίας για τις πρώτες 
ύλες να συμπεριλαμβάνεται η επέκταση 
της πηγής του φυσικού καουτσούκ πέραν 
της περιοχής της νοτιοανατολικής Ασίας·

Or. fr

Τροπολογία 48
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει
ότι θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα
κριτήρια κατά την κατηγοριοποίηση των
πρώτων υλών: η ενεργειακή κατανάλωση
που χρησιμοποιήθηκε για την απόκτησή
τους, η τελική τους χρήση, η πιθανή
υποκατάστασή τους και η διαθεσιμότητά
τους στην αγορά της ΕΕ και στην
παγκόσμια αγορά·

Or. pl

Τροπολογία 49
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει τη βιώσιμη και 
συμπληρωματική έννοια της χρήσης 
ίδιων πόρων στα κράτη μέλη της ΕΕ, της 
αποτελεσματικής εμπορικής πολιτικής 
και μιας καλής διαχείρισης των πρώτων 
υλών, με βάση την αποδοτική χρήση και 
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την ανακύκλωση, για την ευρωπαϊκή 
πολιτική για τις πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 50
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
CRM, η σημασία των διαφόρων 
στοιχείων ποικίλλει και, ως εκ τούτου,
διαφέρουν επίσης η διαθεσιμότητα και οι 
τιμές τους·

Or. en

Τροπολογία 51
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι οι περιορισμοί στην 
πρόσβαση σε κρίσιμης σημασίας πρώτες 
ύλες (CRM), βασικά μέταλλα και σπάνιες 
γαίες συνιστούν σημαντική απειλή για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· αυτοί οι 
περιορισμοί αποτελούν άμεση συνέπεια 
της ανεπαρκούς χρήσης των ίδιων πόρων 
και της πολιτικής εμπορικού 
προστατευτισμού των πλούσιων σε 
πόρους χωρών·

Or. en
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Τροπολογία 52
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικός 
χειρισμός της πολιτικής για τις πρώτες 
ύλες είναι βασικής σημασίας για μία 
αποτελεσματική στρατηγική· τονίζει την 
ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ 
Επιτροπής και κρατών μελών· συνιστά τη 
συγκρότηση μιας διατομεακής ομάδας για 
τις πρώτες ύλες όπως συμβαίνει στη 
Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
προκειμένου να εκπονήσει, να ελέγξει και 
να αναθεωρήσει πολιτικές, να εξασφαλίσει 
στρατηγική συνοχή και να προωθήσει την 
εγκαθίδρυση ενός συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών σε σχέση με την εξωτερική 
διάσταση· πιστεύει ότι η επερχόμενη 
ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση 
της ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμεύσει 
ως παράδειγμα·

4. επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικός 
χειρισμός της πολιτικής για τις πρώτες 
ύλες είναι βασικής σημασίας για μία 
αποτελεσματική στρατηγική για τις 
πρώτες ύλες· επισημαίνει ότι μια 
αποτελεσματική στρατηγική πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα συνεχή διάλογο με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει την ανάγκη 
στενού συντονισμού μεταξύ Επιτροπής και 
κρατών μελών· συνιστά τη συγκρότηση 
μιας διατομεακής ομάδας υψηλού 
επιπέδου για τις πρώτες ύλες όπως 
συμβαίνει στη Γαλλία και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, το 2011, που θα περιλαμβάνει 
τις αντίστοιχες ΓΔ, το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών (ΚΚΕρ), τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος και την 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,
προκειμένου να εκπονήσει, να ελέγξει και 
να αναθεωρήσει πολιτικές, να εξασφαλίσει 
στρατηγική συνοχή και να προωθήσει την 
εγκαθίδρυση ενός συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
τις δικές τους στρατηγικές για τις πρώτες 
ύλες και να ενισχύσει τον συντονισμό και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών 
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής 
διάστασης· αναφέρει ότι η επερχόμενη 
ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση 
της ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμεύσει 
ως παράδειγμα·

Or. en

Τροπολογία 53
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικός 
χειρισμός της πολιτικής για τις πρώτες 
ύλες είναι βασικής σημασίας για μία 
αποτελεσματική στρατηγική· τονίζει την 
ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ 
Επιτροπής και κρατών μελών· συνιστά τη 
συγκρότηση μιας διατομεακής ομάδας για 
τις πρώτες ύλες όπως συμβαίνει στη 
Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
προκειμένου να εκπονήσει, να ελέγξει και 
να αναθεωρήσει πολιτικές, να εξασφαλίσει 
στρατηγική συνοχή και να προωθήσει την 
εγκαθίδρυση ενός συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών σε σχέση με την εξωτερική 
διάσταση· πιστεύει ότι η επερχόμενη 
ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση 
της ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμεύσει
ως παράδειγμα·

4. επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικός 
χειρισμός της πολιτικής για τις πρώτες 
ύλες είναι βασικής σημασίας για μία 
αποτελεσματική στρατηγική· τονίζει την 
ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ 
Επιτροπής και κρατών μελών· συνιστά τη 
συγκρότηση μιας διατομεακής ομάδας για 
τις πρώτες ύλες όπως συμβαίνει στη 
Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
προκειμένου να εκπονήσει, να ελέγξει και 
να αναθεωρήσει πολιτικές, 
συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης, να εξασφαλίσει 
στρατηγική συνοχή και να προωθήσει την 
εγκαθίδρυση ενός συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών σε σχέση με την εξωτερική 
διάσταση· πιστεύει ότι η επερχόμενη 
ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση 
της ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμεύσει 
ως παράδειγμα·

Or. en

Τροπολογία 54
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικός 
χειρισμός της πολιτικής για τις πρώτες 
ύλες είναι βασικής σημασίας για μία 
αποτελεσματική στρατηγική· τονίζει την 
ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ 
Επιτροπής και κρατών μελών· συνιστά τη 
συγκρότηση μιας διατομεακής ομάδας για 
τις πρώτες ύλες όπως συμβαίνει στη 

4. επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικός 
χειρισμός της πολιτικής για τις πρώτες 
ύλες είναι βασικής σημασίας για μία 
αποτελεσματική στρατηγική· τονίζει την 
ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ 
Επιτροπής και κρατών μελών· συνιστά τη 
συγκρότηση μιας διατομεακής ομάδας για 
τις πρώτες ύλες όπως συμβαίνει στη 
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Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
προκειμένου να εκπονήσει, να ελέγξει και 
να αναθεωρήσει πολιτικές, να εξασφαλίσει 
στρατηγική συνοχή και να προωθήσει την 
εγκαθίδρυση ενός συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης· καλεί την Επιτροπή να
ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών σε σχέση με την εξωτερική 
διάσταση· πιστεύει ότι η επερχόμενη 
ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση 
της ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμεύσει 
ως παράδειγμα·

Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
προκειμένου να εκπονήσει, να ελέγξει και 
να αναθεωρήσει πολιτικές, 
συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης, να εξασφαλίσει 
στρατηγική συνοχή και να προωθήσει την 
εγκαθίδρυση ενός συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών σε σχέση με την εξωτερική 
διάσταση· πιστεύει ότι η επερχόμενη 
ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση 
της ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμεύσει 
ως παράδειγμα·

Or. en

Τροπολογία 55
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικός 
χειρισμός της πολιτικής για τις πρώτες 
ύλες είναι βασικής σημασίας για μία 
αποτελεσματική στρατηγική· τονίζει την 
ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ 
Επιτροπής και κρατών μελών· συνιστά τη 
συγκρότηση μιας διατομεακής ομάδας για 
τις πρώτες ύλες όπως συμβαίνει στη 
Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
προκειμένου να εκπονήσει, να ελέγξει και 
να αναθεωρήσει πολιτικές, να εξασφαλίσει 
στρατηγική συνοχή και να προωθήσει την 
εγκαθίδρυση ενός συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών σε σχέση με την εξωτερική 
διάσταση· πιστεύει ότι η επερχόμενη 
ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση 
της ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμεύσει 
ως παράδειγμα·

4. επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικός 
χειρισμός της πολιτικής για τις πρώτες 
ύλες είναι βασικής σημασίας για μία 
αποτελεσματική στρατηγική· τονίζει την 
ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ 
Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καθώς και κρατών μελών· συνιστά τη 
συγκρότηση μιας διατομεακής ομάδας για 
τις πρώτες ύλες όπως συμβαίνει στη 
Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
προκειμένου να εκπονήσει, να ελέγξει και 
να αναθεωρήσει πολιτικές, να εξασφαλίσει 
στρατηγική συνοχή και να προωθήσει την 
εγκαθίδρυση ενός συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών σε σχέση με την εξωτερική 
διάσταση· πιστεύει ότι η επερχόμενη 
ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση 
της ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμεύσει 
ως παράδειγμα·
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Τροπολογία 56
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκτιμά ότι η ζήτηση για ορυκτές και
οργανικές ύλες, νερό και αέρα εξαρτάται
από μια πολιτική καινοτομίας ευρείας
βάσης στον τομέα της υποκατάστασης
των υλικών που συνδέεται με την τελική
τους χρήση για την παραγωγή προϊόντων
της αγοράς· είναι, ως εκ τούτου, 
αναγκαία η υποστήριξη καινοτόμων
λύσεων για την απόκτηση οικοδομικών
υλικών για τον κλάδο των κατασκευών
και της βιομηχανίας κατασκευής
μηχανημάτων, καθώς και υλών με
συγκεκριμένες φυσικές και χημικές
ιδιότητες, όπως μέταλλα σπανίων γαιών
και χαλκό·

Or. pl

Τροπολογία 57
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει την ύπαρξη 
προβλημάτων με τον εφοδιασμό σε
πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες 
επεξεργασίας ξυλείας και τον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και 
επιμένει σχετικά με τη σημασία της 
«αλυσιδωτής» χρήσης προϊόντων ξυλείας 
(δηλαδή καταρχάς για τα προϊόντα με 
βάση την ξυλεία, κατά δεύτερον για τα 
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ανακτηθέντα και 
επαναχρησιμοποιούμενα ή ανακυκλωμένα 
προϊόντα και τέλος για προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για παραγωγή 
ενέργειας) ως θεμελιώδη κριτήρια για την 
ανάπτυξη κριτηρίων σχετικά με την 
πολιτική για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 58
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η ορθή λειτουργία της 
αγοράς πρώτων υλών θα παράσχει τα 
αναγκαία κίνητρα στις επιχειρήσεις για 
την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, 
την ανακύκλωση και την περαιτέρω 
επένδυση σε δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης με σκοπό την υποκατάσταση· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει την ορθή λειτουργία της 
αγοράς πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 59
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
μακροπρόθεσμο «ευρωπαϊκό οδικό χάρτη 
για τις πρώτες ύλες έως το 2050» στον 
οποίο θα εντοπίζονται πιθανές 
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μελλοντικές εξελίξεις, απειλές και 
δυνατότητες στους τομείς των πρώτων 
υλών και των CRM και με τον οποίο θα 
βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, 
τα ακαδημαϊκά και τα ερευνητικά 
ιδρύματα ώστε να ασχοληθούν με τον 
μακροχρόνιο σχεδιασμό και τις 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 60
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να αναπτύξουν πρόγραμμα, στο
πλαίσιο του επικείμενου προγράμματος
πλαίσιο για την έρευνα, για έρευνα και
καινοτομία στον τομέα των νέων υλικών
και των υλικών που θα μπορούσαν στο
μέλλον να αντικαταστήσουν τις
υπάρχουσες πρώτες ύλες οι οποίες
παρουσιάζουν έλλειψη·

Or. ro

Τροπολογία 61
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η ορθή λειτουργία της 
αγοράς θα παράσχει τα αναγκαία κίνητρα 
στις επιχειρήσεις για την αποδοτικότερη 
χρήση των πόρων, την ανακύκλωση και 
την έρευνα σχετικά με την 
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αντικατάσταση· ως εκ τούτου, ζητεί από 
την Επιτροπή να προωθήσει την ορθή
λειτουργία της αγοράς πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 62
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η ορθή λειτουργία της 
αγοράς θα παράσχει τα αναγκαία κίνητρα 
στις επιχειρήσεις για την αποδοτικότερη 
χρήση των πόρων, την ανακύκλωση και 
την έρευνα σχετικά με την 
αντικατάσταση· ως εκ τούτου, ζητεί από 
την Επιτροπή να προωθήσει την ορθή 
λειτουργία της αγοράς πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 63
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η ορθή λειτουργία της 
αγοράς θα παράσχει τα αναγκαία κίνητρα 
στις επιχειρήσεις για την αποδοτικότερη 
χρήση των πόρων, την ανακύκλωση και 
την έρευνα σχετικά με την 
αντικατάσταση· ως εκ τούτου, ζητεί από 
την Επιτροπή να προωθήσει την ορθή 
λειτουργία της αγοράς πρώτων υλών·

Or. en
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Τροπολογία 64
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. παροτρύνει την Επιτροπή να 
διεξαγάγει λεπτομερή ανάλυση σχετικά με 
τη διαθεσιμότητα του ξύλου, 
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή ζήτηση 
τόσο από τις βιομηχανίες που βασίζονται 
στη δασοπονία όσο και από τον κλάδο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(βιομάζα)·

Or. en

Τροπολογία 65
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την 
ανάπτυξη της ΠΠΥ με ετήσιες εκθέσεις 
προόδου·

5. επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την 
ανάπτυξη της ΠΠΥ και την εκπλήρωση 
των στόχων της με ετήσιες εκθέσεις 
προόδου· ζητεί η έκθεση αυτή να 
περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της 
ΠΠΥ από την άποψη της δέσμευσης της 
ΕΕ έναντι της συνοχής πολιτικής για την 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 66
Jo Leinen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την 
ανάπτυξη της ΠΠΥ με ετήσιες εκθέσεις 
προόδου·

5. επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την 
ανάπτυξη της ΠΠΥ με ετήσιες εκθέσεις 
προόδου που πρέπει να περιλαμβάνουν 
δεδομένα σχετικά με το μέγεθος της 
εξόρυξης και της χρήσης κρίσιμης 
σημασίας πρώτων υλών όσον αφορά τις 
παγκόσμιες περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές τους επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 67
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την 
ανάπτυξη της ΠΠΥ με ετήσιες εκθέσεις 
προόδου·

5. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση προόδου για την ανάπτυξη 
της ΠΠΥ·

Or. en

Τροπολογία 68
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκτιμά ότι οι αγορές –συγκεκριμένα
εκείνες των τροφίμων, της ηλεκτρικής
ενέργειας και του φυσικού αερίου– πρέπει
να παρακολουθούνται με ορθό τρόπο, 
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καθώς αυτό θα καταστήσει εφικτό τον
εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων
κατάχρησης και θα βάλει τέλος στην
αδικαιολόγητη κερδοσκοπία·

Or. lt

Τροπολογία 69
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στις 
πρώτες ύλες έχει θεμελιώδη σημασία για 
τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, και ότι η απρόβλεπτη 
διακύμανση των τιμών συνιστά μεγάλο 
παράγοντα κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 70
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μία ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία: επάρκεια πόρων, ανακύκλωση 
και υποκατάσταση

Μία πρόκληση για την Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία: επάρκεια πόρων, ανακύκλωση 
και υποκατάσταση

Or. de

Τροπολογία 71
Reinhard Bütikofer
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μία ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία: επάρκεια πόρων, ανακύκλωση 
και υποκατάσταση

Μία ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία: επάρκεια πόρων, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 
υποκατάσταση

Or. en

Τροπολογία 72
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· πιστεύει ότι 
πρέπει να προηγείται ανεξάρτητη και 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση αντικτύπου 
και ανάλυση κόστους-ωφελείας πριν από 
κάθε πρωτοβουλία εν προκειμένω,
προκειμένου να εκπληρωθούν οι 
προϋποθέσεις της οικονομικής 
αποδοτικότητας και της διατήρησης της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· παρατηρεί ότι η κοινωνική 
καινοτομία, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής 
και οι νέες έννοιες όπως η οικολογική 
μίσθωση, η χημική μίσθωση και 
επιμερισμός θα έπρεπε να υποστηριχθούν 
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από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 73
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· επισημαίνει τη 
σημασία της συνεπούς εφαρμογής της 
νομικά δεσμευτικής ευρωπαϊκής 
ιεραρχίας των αποβλήτων όπως ορίζεται 
στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, η 
οποία δίνει προτεραιότητα στην 
πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση, ακολουθούμενες από 
την ανάκτηση και τη διάθεση· παρατηρεί 
ότι η κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές 
στον τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως 
η οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 74
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι, αν και η 
εμπορική πολιτική συνιστά τη βασική 
δράση βραχυπρόθεσμα, η αύξηση της 
αποτελεσματικότητας, της ανακύκλωσης 
και της μείωσης της χρήσης των πόρων θα 
αποτελέσει τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού μεσοπρόθεσμα 
έως και μακροπρόθεσμα· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 75
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι, αν και η 
ανάληψη δράσης στο πλαίσιο της 
εμπορικής πολιτικής αποτελεί το βασικό 
πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί 
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των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

βραχυπρόθεσμα, η αύξηση της 
αποτελεσματικότητας, της ανακύκλωσης 
και της μείωσης της χρήσης των πόρων θα 
αποτελέσει τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 76
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ, την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας και τη 
δημιουργία υψηλών και σταθερών 
επιπέδων ειδικευμένης απασχόλησης, 
μέσω μιας φιλόδοξης βιομηχανικής 
καινοτόμου στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

Or. en
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Τροπολογία 77
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης, της μείωσης της χρήσης 
των πόρων, καθώς και της δημιουργίας 
πράσινων τεχνολογιών θα αποτελέσουν τη 
βάση της ανταγωνιστικότητας, αειφορίας 
και ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι 
η κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

Or. fr

Τροπολογία 78
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
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αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων καθώς και η εφαρμογή της 
αρχής «της χρήσης για μεγαλύτερο 
διάστημα» θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 79
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης, των τεχνολογικών 
δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας της 
ΕΕ και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας μέσω μιας φιλόδοξης 
στρατηγικής βιομηχανικής έρευνας και
καινοτομίας· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

Or. en



PE462.749v01-00 42/88 AM\863329EL.doc

EL

Τροπολογία 80
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

6. επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση των 
προκλήσεων σε σχέση με τις πρώτες ύλες 
μπορεί να συνεισφέρει επίσης στην 
ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ 
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
μέσω μιας φιλόδοξης βιομηχανικής 
καινοτόμου στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

Or. de

Τροπολογία 81
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 

6. επισημαίνει ότι οι προκλήσεις σε σχέση 
με τις πρώτες ύλες αποτελούν επίσης 
ευκαιρία για την ενίσχυση της 
βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής καινοτόμου 
στρατηγικής· επισημαίνει ότι η 
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μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
ανακύκλωσης και της μείωσης της χρήσης 
των πόρων θα αποτελέσουν τη βάση της 
ανταγωνιστικότητας, αειφορίας και 
ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι η 
κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

μεσοπρόθεσμη έως και μακροπρόθεσμη 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ενεργειακά 
αποδοτικής ανακύκλωσης και της μείωσης 
της χρήσης των πόρων θα αποτελέσουν τη 
βάση της ανταγωνιστικότητας, αειφορίας 
και ασφάλειας εφοδιασμού· παρατηρεί ότι 
η κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η 
οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση 
και επιμερισμός θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 82
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού πλαισίου για την εποπτεία
της αγοράς και την ανάθεση στα νέα
θεσμικά όργανα που θα είναι υπεύθυνα
για τη ρύθμιση της ενέργειας των
αναγκαίων αρμοδιοτήτων, ώστε να
διασφαλισθεί η κατάλληλη λειτουργία
των αγορών ενέργειας και μια
ανταγωνιστική και διαφανής εσωτερική
αγορά για τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες της Ευρώπης·

Or. lt

Τροπολογία 83
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)



PE462.749v01-00 44/88 AM\863329EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στις 
πρώτες ύλες έχει θεμελιώδη σημασία για 
ολόκληρο τον βιομηχανικό κλάδο, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ιδίως 
η απρόβλεπτη διακύμανση των τιμών·

Or. en

Τροπολογία 84
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης 
του 3% ετησίως καθαρά στο πλαίσιο της 
εξέλιξης του ΑΕΠ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 85
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
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των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης 
του 3% ετησίως καθαρά στο πλαίσιο της 
εξέλιξης του ΑΕΠ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·

των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων, καθώς και 
των υφιστάμενων δυνατοτήτων
περαιτέρω βελτίωσης στο πλαίσιο της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας της με τίτλο
«Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους» που 
επιτρέπει επίσης την πραγματοποίηση 
συγκρίσεων με βιομηχανίες σε άλλες 
χώρες, ούτως ώστε οι στόχοι βελτίωσης 
της αποδοτικότητας των πρώτων υλών 
στην Ευρώπη να μπορέσουν να 
συζητηθούν σε αντικειμενική βάση·

Or. en

Τροπολογία 86
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης 
του 3% ετησίως καθαρά στο πλαίσιο της 
εξέλιξης του ΑΕΠ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων· ζητεί από  την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων, προκειμένου 
να μπορέσει να καθορίσει στη συνέχεια 
έναν στόχο για την ετήσια βελτίωση της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων·

Or. de

Τροπολογία 87
Herbert Reul
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης 
του 3% ετησίως καθαρά στο πλαίσιο της 
εξέλιξης του ΑΕΠ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων· ζητεί από  την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·  καλεί την 
Επιτροπή να επισημάνει τα εμπόδια όσον 
αφορά την αύξηση της  παραγωγικότητας  
των πόρων(π.χ. τεχνικά εμπόδια, κόστος 
κ.λπ.)·

Or. de

Τροπολογία 88
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης του 
3% ετησίως καθαρά στο πλαίσιο της 
εξέλιξης του ΑΕΠ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης του 
3% ετησίως καθαρά στο πλαίσιο της 
εξέλιξης του ΑΕΠ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων που θα 
λαμβάνει υπόψη το έργο της Eurostat 
στον εν λόγω τομέα· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει έναν 
μακροπρόθεσμο στόχο, όπως η επίτευξη 
ετήσιας χρήσης πόρων που θα ανέρχεται 
σε 6-10 τόνους ετησίως κατ’ άτομο έως 
το 2050·
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Or. en

Τροπολογία 89
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης του 
3% ετησίως καθαρά στο πλαίσιο της 
εξέλιξης του ΑΕΠ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·

7. υπογραμμίζει ότι η οικονομική 
ανάπτυξη πρέπει να αποσυνδεθεί από την 
αυξημένη χρήση πόρων· χαιρετίζει, ως εκ 
τούτου, το σχέδιο της Επιτροπής για μία 
εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση με 
την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 
πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης του 
3% ετησίως καθαρά στο πλαίσιο της 
εξέλιξης του ΑΕΠ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των χρησιμοποιούμενων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 90
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης 
του 3% ετησίως καθαρά στο πλαίσιο της 
εξέλιξης του ΑΕΠ· καλεί την Επιτροπή να 

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·
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αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 91
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης του 
3% ετησίως καθαρά στο πλαίσιο της 
εξέλιξης του ΑΕΠ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης του 
3% ετησίως καθαρά στο πλαίσιο της 
εξέλιξης του ΑΕΠ· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μία αξιόπιστη 
μεθοδολογία μέτρησης της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων κάνοντας χρήση μιας σειράς 
δεικτών για την ποσοτική μέτρηση της 
συνολικής χρήσης των υλών καθώς και 
του παγκόσμιου αποτυπώματος ως προς 
τη χρήση εδάφους, υδάτων και άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 92
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση 
με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
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των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων της τάξης του 
3% ετησίως καθαρά στο πλαίσιο της 
εξέλιξης του ΑΕΠ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μία αξιόπιστη μεθοδολογία 
μέτρησης της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·

των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει έναν στόχο βελτίωσης της 
χρησιμοποίησης των πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει μία αξιόπιστη 
μεθοδολογία μέτρησης της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 93
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ενθαρρύνει τη διάδοση πληροφοριών 
σχετικά με τα υφιστάμενα δασικά μέτρα 
στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών της 
Ένωσης, μέτρα που δεν αξιοποιούνται 
πλήρως επί του παρόντος, κυρίως τα 
μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
οικονομικής αξίας των δασών όπως, για 
παράδειγμα, η αναφύτευση που 
προβλέπεται στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ξυλείας ως 
πρώτης ύλης·

Or. fr

Τροπολογία 94
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης μιας 
εκστρατείας επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο για την προώθηση της ξυλείας 
και των χρήσεών της σε όλες τις μορφές, 
για τις πραγματικές της ιδιότητες, τη 
συμβολική της αξία, τα πλεονεκτήματά 
της για το περιβάλλον, και ιδίως για τη 
χρήση της ως αποθήκης άνθρακα και τη 
σημασία της για τις αγροτικές 
δραστηριότητες·

Or. fr

Τροπολογία 95
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη 
υιοθέτησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός 
«σχεδίου αξιοποίησης του ξύλου», όπως 
προτάθηκε στα συμπεράσματα της 
διάσκεψης των επαγγελματικών δασικών 
οργανώσεων της 26.09.2008 στην 
Compiègne της Γαλλίας· ζητεί την 
ενθάρρυνση της χρήσης του ξύλου, μιας 
οικολογικής πρώτης ύλης, στις δημόσιες 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών. 
Προτείνει να ενταχθεί πλήρως η βιομάζα, 
ιδίως η ξυλώδης, στις πολιτικές
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 96
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 
ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο, καλεί όμως την Επιτροπή να 
διερευνήσει το κατά πόσον θα ήταν 
επωφελής ένας φόρος για τη χρήση των 
υδάτων και της γης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 97
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 
ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο, καλεί όμως την Επιτροπή να 
διερευνήσει το κατά πόσον θα ήταν 
επωφελής ένας φόρος για τη χρήση των 
υδάτων και της γης·

8. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να 
αναθέσει τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά 
με τις επιπτώσεις ενός φόρου στους
ορυκτούς πόρους, στις μη ενεργειακού 
χαρακτήρα πρώτες ύλες, στη χρήση των 
υδάτων και της γης, με ιδιαίτερη προσοχή 
σε πιθανές απρόβλεπτες επιπτώσεις, 
όπως μεταγενέστερη επίδραση (rebound 
effect), μη βιώσιμη υποκατάσταση, 
αποφυγή ή μεταφορά των οικονομικών
δραστηριοτήτων σε χώρες που δεν 
ανήκουν στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 98
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 
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ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο, καλεί όμως την Επιτροπή να 
διερευνήσει το κατά πόσον θα ήταν 
επωφελής ένας φόρος για τη χρήση των 
υδάτων και της γης·

ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο·

Or. de

Τροπολογία 99
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 
ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο, καλεί όμως την Επιτροπή να 
διερευνήσει το κατά πόσον θα ήταν 
επωφελής ένας φόρος για τη χρήση των 
υδάτων και της γης·

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 
ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο·

Or. en

Τροπολογία 100
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 
ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο, καλεί όμως την Επιτροπή να 
διερευνήσει το κατά πόσον θα ήταν 
επωφελής ένας φόρος για τη χρήση των 
υδάτων και της γης·

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 
ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της χρήσης των 
πόρων·

Or. de
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Τροπολογία 101
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 
ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο, καλεί όμως την Επιτροπή να 
διερευνήσει το κατά πόσον θα ήταν 
επωφελής ένας φόρος για τη χρήση των 
υδάτων και της γης·

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 
ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο·

Or. ro

Τροπολογία 102
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 
ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο, καλεί όμως την Επιτροπή να 
διερευνήσει το κατά πόσον θα ήταν 
επωφελής ένας φόρος για τη χρήση των 
υδάτων και της γης·

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για την κατοχή 
ορυκτών πόρων δεν είναι το κατάλληλο 
φορολογικό εργαλείο για την προώθηση 
της ανάπτυξης των πρώτων υλών, καλεί 
όμως την Επιτροπή να διερευνήσει το κατά 
πόσον θα ήταν επωφελής ένας φόρος για 
τη χρήση των υδάτων και του αέρα, της 
γης και των γεωλογικών δομών·

Or. pl

Τροπολογία 103
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 8. πιστεύει ότι ένας φόρος για τους 
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ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο, καλεί όμως την Επιτροπή να 
διερευνήσει το κατά πόσον θα ήταν 
επωφελής ένας φόρος για τη χρήση των 
υδάτων και της γης·

ορυκτούς πόρους δεν είναι το κατάλληλο 
εργαλείο· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί στην αύξηση της 
αποδοτικής χρήσης των πρώτων υλών 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 104
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα 
μέσα του οικολογικού σχεδιασμού στις 
πρώτες ύλες, να συνεργασθεί με τους 
φορείς τυποποίησης, να αξιολογήσει το 
εφικτό ενός αποκλειστικού προγράμματος 
για προϊόντα σε σχέση με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, να 
ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για την αποτελεσματική αυτή χρήση, ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλεί 
τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το 
Πλαίσιο Οικολογικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου (EMAS)· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις 
δημόσιες προμήθειες προκειμένου να 
προωθηθούν τα προϊόντα που παράγονται 
με αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
τα προϊόντα που χρησιμοποιούν
δευτερογενείς πρώτες ύλες· τονίζει την 
αξία που έχει η συμπερίληψη της χρήσης 
των πόρων στις πληροφορίες για τα 
προϊόντα και την οικολογική επισήμανση 
προς όφελος του καταναλωτή· καλεί τους 
ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να 
ενσωματώσουν το θέμα της 
αποτελεσματική χρήσης των πόρων στον 
καθορισμό των προδιαγραφών·

9. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα 
μέσα του οικολογικού σχεδιασμού στις 
πρώτες ύλες, να συνεργασθεί με τους 
φορείς τυποποίησης, να αξιολογήσει το 
εφικτό ενός αποκλειστικού προγράμματος 
για προϊόντα σε σχέση με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, να 
ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για την αποτελεσματική αυτή χρήση, ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, π.χ. 
μέσω της ενίσχυσης τέτοιων 
προγραμμάτων στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα 
και Καινοτομία (EACI)· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει τις ΜΜΕ σε αυτό 
τον τομέα μεταξύ άλλων και μέσω της 
έναρξης εκστρατειών ενημέρωσης, που 
θα προωθούν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, θα 
παρέχουν πρόσβαση σε σχετική έρευνα 
βάσει του ΠΠ7 και μελλοντικών 
ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ· 
καλεί τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν 
είτε το Πλαίσιο Οικολογικής Διαχείρισης 
και Ελέγχου (EMAS) είτε τα πρότυπα
ISO· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες 
προμήθειες προκειμένου να προωθηθούν 
τα προϊόντα που παράγονται με 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και τα 
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προϊόντα που χρησιμοποιούν 
δευτερογενείς πρώτες ύλες, καθώς και να 
διασφαλίσουν τη χρηστή και διαφανή 
ανακύκλωση κατά το αντίστοιχο τέλος 
του κύκλου ζωής τους· επισημαίνει ότι 
όσον αφορά την ανακύκλωση δεν είναι 
μόνο η ποσότητα αλλά και η ποιότητα 
που έχει σημασία· ως εκ τούτου, τονίζει
τη σημασία του φιλικού προς την 
ανακύκλωση σχεδιασμού των προϊόντων· 
τονίζει την αξία που έχει η συμπερίληψη 
της χρήσης των πόρων στις πληροφορίες 
για τα προϊόντα και την οικολογική 
επισήμανση προς όφελος του καταναλωτή· 
καλεί τους ευρωπαϊκούς φορείς 
τυποποίησης να ενσωματώσουν το θέμα 
της αποτελεσματική χρήσης των πόρων 
στον καθορισμό των προδιαγραφών·

Or. en

Τροπολογία 105
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα 
μέσα του οικολογικού σχεδιασμού στις 
πρώτες ύλες, να συνεργασθεί με τους 
φορείς τυποποίησης, να αξιολογήσει το 
εφικτό ενός αποκλειστικού προγράμματος 
για προϊόντα σε σχέση με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, να 
ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για την αποτελεσματική αυτή χρήση, ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλεί 
τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το 
Πλαίσιο Οικολογικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου (EMAS)· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις 
δημόσιες προμήθειες προκειμένου να 
προωθηθούν τα προϊόντα που παράγονται 
με αποτελεσματική χρήση των πόρων και 

9. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα 
μέσα του οικολογικού σχεδιασμού στις 
πρώτες ύλες, να συνεργασθεί με τους 
φορείς τυποποίησης, να αξιολογήσει το 
εφικτό ενός αποκλειστικού προγράμματος 
για προϊόντα σε σχέση με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, να 
ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για την αποτελεσματική αυτή χρήση, ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλεί 
τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το 
Πλαίσιο Οικολογικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου (EMAS)· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις 
δημόσιες προμήθειες προκειμένου να 
προωθηθούν τα προϊόντα που παράγονται 
με αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
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τα προϊόντα που χρησιμοποιούν 
δευτερογενείς πρώτες ύλες· τονίζει την 
αξία που έχει η συμπερίληψη της χρήσης 
των πόρων στις πληροφορίες για τα 
προϊόντα και την οικολογική επισήμανση 
προς όφελος του καταναλωτή· καλεί τους 
ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να 
ενσωματώσουν το θέμα της 
αποτελεσματική χρήσης των πόρων στον 
καθορισμό των προδιαγραφών·

τα προϊόντα που χρησιμοποιούν 
δευτερογενείς πρώτες ύλες· τονίζει την 
αξία που έχει η συμπερίληψη της χρήσης 
των πόρων στις πληροφορίες για τα 
προϊόντα και την οικολογική επισήμανση 
προς όφελος του καταναλωτή· καλεί τους 
ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να 
ενσωματώσουν το θέμα της 
αποτελεσματική χρήσης των πόρων στον 
καθορισμό των προδιαγραφών· επιμένει 
ότι η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει 
μελέτη σχετικά με την ιεραρχία των 
πρώτων υλών, η οποία θα διερευνά τη 
θέσπιση των αλυσίδων εφοδιασμού και 
τη χρήση των πρώτων υλών ανάλογα με 
την υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη 
αξία της από οικονομική, περιβαλλοντική 
και κοινωνική άποψη·

Or. en

Τροπολογία 106
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα 
μέσα του οικολογικού σχεδιασμού στις 
πρώτες ύλες, να συνεργασθεί με τους 
φορείς τυποποίησης, να αξιολογήσει το 
εφικτό ενός αποκλειστικού προγράμματος 
για προϊόντα σε σχέση με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, να 
ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για την αποτελεσματική αυτή χρήση, ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλεί 
τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το 
Πλαίσιο Οικολογικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου (EMAS)· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις 
δημόσιες προμήθειες προκειμένου να 
προωθηθούν τα προϊόντα που παράγονται 
με αποτελεσματική χρήση των πόρων και 

9. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα εισαγωγής νέων μέσων για 
την παρακολούθηση των πρώτων υλών 
των προϊόντων, να συνεργασθεί με τους 
φορείς τυποποίησης, να ενισχύσει τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 
αποτελεσματική αυτή χρήση, ιδίως για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλεί τις 
εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το Πλαίσιο 
Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου 
(EMAS)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες 
προμήθειες προκειμένου να προωθηθούν 
τα προϊόντα που παράγονται με 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και τα 
προϊόντα που χρησιμοποιούν 
δευτερογενείς πρώτες ύλες· τονίζει την 
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τα προϊόντα που χρησιμοποιούν 
δευτερογενείς πρώτες ύλες· τονίζει την 
αξία που έχει η συμπερίληψη της χρήσης 
των πόρων στις πληροφορίες για τα 
προϊόντα και την οικολογική επισήμανση 
προς όφελος του καταναλωτή· καλεί τους 
ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να 
ενσωματώσουν το θέμα της 
αποτελεσματική χρήσης των πόρων στον 
καθορισμό των προδιαγραφών·

αξία που έχει η συμπερίληψη της χρήσης 
των πόρων στις πληροφορίες για τα 
προϊόντα και την οικολογική επισήμανση 
προς όφελος του καταναλωτή· καλεί τους 
ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να 
ενσωματώσουν το θέμα της 
αποτελεσματική χρήσης των πόρων στον 
καθορισμό των προδιαγραφών·

Or. en

Τροπολογία 107
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα 
μέσα του οικολογικού σχεδιασμού στις 
πρώτες ύλες, να συνεργασθεί με τους 
φορείς τυποποίησης, να αξιολογήσει το 
εφικτό ενός αποκλειστικού προγράμματος 
για προϊόντα σε σχέση με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, να 
ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για την αποτελεσματική αυτή χρήση, ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλεί 
τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το 
Πλαίσιο Οικολογικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου (EMAS)· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις 
δημόσιες προμήθειες προκειμένου να 
προωθηθούν τα προϊόντα που παράγονται 
με αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
τα προϊόντα που χρησιμοποιούν 
δευτερογενείς πρώτες ύλες· τονίζει την 
αξία που έχει η συμπερίληψη της χρήσης 
των πόρων στις πληροφορίες για τα 
προϊόντα και την οικολογική επισήμανση 
προς όφελος του καταναλωτή· καλεί τους 
ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να 
ενσωματώσουν το θέμα της 

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά 
πόσον θα ήταν σκόπιμο να επεκτείνει τα 
μέσα του οικολογικού σχεδιασμού στις 
πρώτες ύλες, να συνεργασθεί με τους 
φορείς τυποποίησης, να αξιολογήσει το 
εφικτό ενός αποκλειστικού προγράμματος 
για προϊόντα σε σχέση με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, να 
ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για την αποτελεσματική αυτή χρήση, ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλεί 
τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το 
Πλαίσιο Οικολογικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου (EMAS)· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις 
δημόσιες προμήθειες προκειμένου να 
προωθηθούν τα προϊόντα που παράγονται 
με αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
τα προϊόντα που χρησιμοποιούν 
δευτερογενείς πρώτες ύλες· τονίζει την 
αξία που έχει η συμπερίληψη της χρήσης 
των πόρων στις πληροφορίες για τα 
προϊόντα και την οικολογική επισήμανση 
προς όφελος του καταναλωτή· καλεί τους 
ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να 
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αποτελεσματική χρήσης των πόρων στον 
καθορισμό των προδιαγραφών·

ενσωματώσουν το θέμα της 
αποτελεσματική χρήσης των πόρων στον 
καθορισμό των προδιαγραφών·

Or. de

Τροπολογία 108
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα 
μέσα του οικολογικού σχεδιασμού στις 
πρώτες ύλες, να συνεργασθεί με τους 
φορείς τυποποίησης, να αξιολογήσει το 
εφικτό ενός αποκλειστικού προγράμματος 
για προϊόντα σε σχέση με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, να 
ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για την αποτελεσματική αυτή χρήση, ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
καλεί τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το 
Πλαίσιο Οικολογικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου (EMAS)· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις 
δημόσιες προμήθειες προκειμένου να 
προωθηθούν τα προϊόντα που παράγονται 
με αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
τα προϊόντα που χρησιμοποιούν 
δευτερογενείς πρώτες ύλες· τονίζει την 
αξία που έχει η συμπερίληψη της χρήσης 
των πόρων στις πληροφορίες για τα 
προϊόντα και την οικολογική επισήμανση 
προς όφελος του καταναλωτή· καλεί τους 
ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να 
ενσωματώσουν το θέμα της 
αποτελεσματική χρήσης των πόρων στον
καθορισμό των προδιαγραφών·

9. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα 
μέσα του οικολογικού σχεδιασμού στις 
πρώτες ύλες, να συνεργασθεί με τους 
φορείς τυποποίησης, να αξιολογήσει το 
εφικτό ενός αποκλειστικού προγράμματος 
για προϊόντα σε σχέση με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, να 
ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για την αποτελεσματική αυτή χρήση, ιδίως 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις και καλεί τις 
εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το Πλαίσιο 
Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου
(EMAS)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες 
προμήθειες προκειμένου να προωθηθούν 
τα προϊόντα που παράγονται με 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και τα 
προϊόντα που χρησιμοποιούν 
δευτερογενείς πρώτες ύλες· τονίζει την 
αξία που έχει η συμπερίληψη της χρήσης 
των πόρων στις πληροφορίες για τα 
προϊόντα και την οικολογική επισήμανση 
προς όφελος του καταναλωτή· καλεί τους 
ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να 
ενσωματώσουν το θέμα της 
αποτελεσματική χρήσης των πόρων στον 
καθορισμό των προδιαγραφών·

Or. it
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Τροπολογία 109
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να 
τροποποιηθούν η οδηγία σχετικά με τον 
οικολογικό σχεδιασμό, η οδηγία για τα 
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους, η οδηγία σχετικά με τα απόβλητα 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και η οδηγία σχετικά με τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών, ώστε να 
αυξήσουν την ανακύκλωση όχι μόνο εν 
γένει, αλλά και ειδικά για πολύτιμες 
πρώτες ύλες συμπεριλαμβανομένων των 
σπανίων γαιών, π.χ. μέσω πιο
συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά 
τον παροπλισμό, και να προτείνει 
αντίστοιχες τροποποιήσεις για αυτές τις 
πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 110
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι οι σπάνιες γαίες
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
οθονών, κινητών τηλεφώνων και άλλων
συσκευών καθημερινής χρήσης, και ότι
είναι πολύ σημαντικές για την κατασκευή
μόνιμων μαγνητών υψηλής απόδοσης που
χρησιμοποιούνται στις ανεμογεννήτριες, 
τα ηλεκτρικά οχήματα, τους 
καταλυτικούς μετατροπείς αυτοκινήτων, 
τα κυκλώματα, τις οπτικές ίνες και τους 
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υπεραγωγούς υψηλών θερμοκρασιών, και
ότι έχουν επομένως ζωτική σημασία
προκειμένου να καταστεί η οικονομία της
ΕΕ αποδοτική από οικολογική άποψη·

Or. ro

Τροπολογία 111
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει τη συνεισφορά της
ανακύκλωσης στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος σε σχέση 
με τις ροές των υλών, ιδίως προκειμένου 
να εντοπισθούν οι ροές των 
απορριμμάτων·

10. επισημαίνει τη συνεισφορά της
επαναχρησιμοποίησης και της
ανακύκλωσης στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος σε σχέση 
με τις ροές των υλών, ιδίως προκειμένου 
να εντοπισθούν οι ροές των 
απορριμμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει οδικό χάρτη για την ίδρυση 
οργανισμού για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για τα απόβλητα και ενός 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού φορέα για τη 
διενέργεια απευθείας επιθεωρήσεων· 
καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τα 
πρότυπα και τη νομοθεσία που αφορούν
την ανακύκλωση· καλεί τις βιομηχανικές 
ενώσεις των κρατών μελών να 
προωθήσουν ενεργά την ανακύκλωση 
μεταξύ των μελών τους και να 
διευκολύνουν τη συνεργασία με 
ερευνητικά ιδρύματα και άλλους 
κλάδους· επισημαίνει τη σημασία της 
αποσύνδεσης της ποσότητας των 
μεταποιημένων αποβλήτων από την 
αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής·

Or. en
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Τροπολογία 112
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει τη συνεισφορά την 
ανακύκλωσης στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος σε σχέση 
με τις ροές των υλών, ιδίως προκειμένου 
να εντοπισθούν οι ροές των 
απορριμμάτων·

10. επισημαίνει τη συνεισφορά που μπορεί 
να έχει η ανακύκλωση στη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου· επισημαίνει ότι 
αρκετοί κλάδοι διαθέτουν ήδη 
νομοθετικό πλαίσιο για την ανακύκλωση 
που έχει ως αποτέλεσμα υψηλά ποσοστά 
ανακύκλωσης· ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε μία ανάλυση σε 
βάθος της ανακύκλωσης για κάθε κλάδο 
ξεχωριστά προκειμένου να αξιολογήσει 
εάν μπορούν να αναληφθούν περαιτέρω 
δράσεις με αποδοτικό από άποψη 
κόστους τρόπο, με σεβασμό παράλληλα 
προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις· 
καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 113
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει τη συνεισφορά της
ανακύκλωσης στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος σε σχέση 
με τις ροές των υλών, ιδίως προκειμένου 
να εντοπισθούν οι ροές των 
απορριμμάτων·

10. επισημαίνει τη συνεισφορά της
ανακύκλωσης και της 
επαναχρησιμοποίησης στη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή 
να προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος σε 
σχέση με τις ροές των υλών· με απώτερο 
στόχο να καταστεί η χρήση των πρώτων 
υλών βιώσιμη και να υπάρξει συνολική 
ασφάλεια του εφοδιασμού· η ανάλυση 
πρέπει να διενεργηθεί στη βάση των 
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αναλύσεων του κύκλου ζωής ενός υλικού 
(στάδιο εξόρυξης, παραγωγής, 
κατανάλωσης, απόρριψης)· η βάση των 
γνώσεων θα επιτρέψει στις βιομηχανίες, 
στους υπευθύνους για τη χάραξη των 
πολιτικών και την ευρύτερη κοινωνία να 
σημειώσουν πρόοδο κατά την 
προσπάθεια να καταστήσουν την 
ευρωπαϊκή κοινωνία περισσότερο 
βιώσιμη·

Or. en

Τροπολογία 114
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει τη συνεισφορά την 
ανακύκλωσης στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος σε σχέση 
με τις ροές των υλών, ιδίως προκειμένου 
να εντοπισθούν οι ροές των 
απορριμμάτων·

10. επισημαίνει τη συνεισφορά που μπορεί 
να έχει η ανακύκλωση στη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου· επισημαίνει ότι 
αρκετοί κλάδοι διαθέτουν ήδη 
νομοθετικό πλαίσιο για την ανακύκλωση 
που έχει ως αποτέλεσμα υψηλά ποσοστά 
ανακύκλωσης· ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε μία ανάλυση σε 
βάθος της ανακύκλωσης για κάθε κλάδο 
ξεχωριστά προκειμένου να αξιολογήσει 
εάν μπορούν να αναληφθούν περαιτέρω 
δράσεις με αποδοτικό από άποψη 
κόστους τρόπο, με σεβασμό παράλληλα 
προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις· 
καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 115
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει τη συνεισφορά της
ανακύκλωσης στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος σε σχέση 
με τις ροές των υλών, ιδίως προκειμένου 
να εντοπισθούν οι ροές των 
απορριμμάτων·

10. επισημαίνει τη συνεισφορά της
ανακύκλωσης στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να
προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος της 
ανακύκλωσης για κάθε κλάδο ξεχωριστά, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα 
της διαδικασίας ανάκτησης των υλικών·

Or. en

Τροπολογία 116
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει τη συνεισφορά της
ανακύκλωσης στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος σε σχέση 
με τις ροές των υλών, ιδίως προκειμένου 
να εντοπισθούν οι ροές των 
απορριμμάτων·

10. επισημαίνει τη συνεισφορά της
ανακύκλωσης στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος σε σχέση 
με τις ροές των υλών, ιδίως προκειμένου 
να εντοπισθούν οι ροές των 
απορριμμάτων· ζητεί από την Επιτροπή 
να αυξήσει την ανακύκλωση των πρώτων 
υλών·

Or. en

Τροπολογία 117
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει τη συνεισφορά της
ανακύκλωσης στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος σε σχέση 
με τις ροές των υλών, ιδίως προκειμένου 
να εντοπισθούν οι ροές των 
απορριμμάτων·

10. επισημαίνει τη συνεισφορά της
ανακύκλωσης στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε μία ανάλυση σε βάθος σε σχέση 
με τις ροές των υλών, ιδίως προκειμένου 
να εντοπισθούν οι ροές προτεραιότητας 
των απορριμμάτων προς ανακύκλωση·

Or. fr

Τροπολογία 118
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καθώς η χρήση πρώτων υλών 
αποτελεί σημαντική πηγή της παραγωγής 
αερίων του θερμοκηπίου, είναι σημαντικό 
να καταστεί αποδοτικότερη η χρήση των 
πόρων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
το νομικό πλαίσιο για την κυκλική 
οικονομία, όπου οι κύκλοι των υλικών θα 
κλείνουν και τίποτα δεν θα πηγαίνει 
χαμένο·

Or. en

Τροπολογία 119
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει την ανάγκη επένδυσης στην
ανακύκλωση των πρώτων υλών και των
σπανίων γαιών, εφόσον η εξόρυξη, η
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επεξεργασία και η ανακύκλωση των
σπανίων γαιών έχει σοβαρές συνέπειες για
το περιβάλλον εάν δεν τύχει κατάλληλης
διαχείρισης·

Or. ro

Τροπολογία 120
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
δημιουργία βιομηχανικών συνεργιών για 
την ανακύκλωση και προκειμένου να 
βοηθηθούν οι εταιρείες να ανακαλύψουν
με ποιο τρόπο η ενέργεια που παράγουν, τα 
απορρίμματά τους και τα υποπροϊόντα 
τους μπορούν να χρησιμεύσουν ως πόροι 
για άλλους· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν προσεγγίσεις 
όπως εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου με 
το Εθνικό Πρόγραμμα Βιομηχανικής 
Συμβίωσης·

11. επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
δημιουργία βιομηχανικών συνεργιών για 
την ανακύκλωση και προκειμένου να 
βοηθηθούν οι εταιρείες να εκτιμήσουν με 
ποιο τρόπο η ενέργεια που παράγουν, τα 
απορρίμματά τους και τα υποπροϊόντα 
τους μπορούν να χρησιμεύσουν ως πόροι 
για άλλους· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τον εντοπισμό 
των βέλτιστων πρακτικών και την 
περαιτέρω διάδοσή τους·

Or. en

Τροπολογία 121
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
δημιουργία βιομηχανικών συνεργιών για 
την ανακύκλωση και προκειμένου να 
βοηθηθούν οι εταιρείες να ανακαλύψουν 
με ποιο τρόπο η ενέργεια που παράγουν, 
τα απορρίμματά τους και τα υποπροϊόντα 

11. επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
δημιουργία βιομηχανικών συνεργιών για 
την ανακύκλωση και προκειμένου να 
βοηθηθούν οι εταιρείες να ανακαλύψουν 
με ποιο τρόπο η ενέργεια που δεν 
χρησιμοποιούν επαρκώς, τα απορρίμματά 
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τους μπορούν να χρησιμεύσουν ως πόροι 
για άλλους· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν προσεγγίσεις 
όπως εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου με 
το Εθνικό Πρόγραμμα Βιομηχανικής 
Συμβίωσης·

τους και τα υποπροϊόντα τους μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως πόροι για άλλους· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν προσεγγίσεις όπως εκείνη του 
Ηνωμένου Βασιλείου με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Βιομηχανικής Συμβίωσης·

Or. it

Τροπολογία 122
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
δημιουργία βιομηχανικών συνεργιών για 
την ανακύκλωση και προκειμένου να 
βοηθηθούν οι εταιρείες να ανακαλύψουν 
με ποιο τρόπο η ενέργεια που παράγουν, 
τα απορρίμματά τους και τα υποπροϊόντα 
τους μπορούν να χρησιμεύσουν ως πόροι 
για άλλους· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν προσεγγίσεις 
όπως εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου με 
το Εθνικό Πρόγραμμα Βιομηχανικής 
Συμβίωσης·

11. επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
δημιουργία βιομηχανικών συνεργιών για 
την ανακύκλωση και προκειμένου να 
βοηθηθούν οι εταιρείες να ανακαλύψουν 
με ποιο τρόπο τα απορρίμματά τους και τα 
υποπροϊόντα τους μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως πόροι για άλλους· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν προσεγγίσεις όπως εκείνη του 
Ηνωμένου Βασιλείου με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Βιομηχανικής Συμβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 123
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ενθαρρύνει την ανάπτυξη της 
ανάκτησης των απορριμμάτων ξύλου ως 
πηγής ενέργειας για τον περιορισμό της 
εξάρτησης από πρώτες ύλες, αλλά και για 
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την ελάττωση του ανταγωνισμού μεταξύ 
της παραδοσιακής βιομηχανίας ξυλείας 
(κατασκευή επίπλων, παλετών κ.τ.λ.) και 
της βιομηχανίας πράσινων μορφών 
ενέργειας· είναι, μάλιστα, πιο συμφέρουσα 
η χρήση ξύλου για την παραγωγή 
ενέργειας όταν βρίσκεται στο τέλος της 
διάρκειας ζωής του·

Or. fr

Τροπολογία 124
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το 
κατά πόσον οι χώροι απόθεσης 
απορριμμάτων που έχουν κλείσει θα 
μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι για την 
ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από 
διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες (ΒΑΤ), να εξετάσει επίσης τα 
ορυκτά και μεταλλουργικά απορρίμματα 
προκειμένου να δημιουργηθεί έως το 2012 
μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους 
χώρους ορυκτών απορριμμάτων και να 
εφαρμοσθεί η οδηγία σχετικά με τα 
απορρίμματα αυτά, να φροντίσει ότι τα 
απορρίμματα αυτά θα κατεργαστούν με τις 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να 
ενθαρρύνει την εφ' όρου ζωής διαχείριση 
των κτιρίων εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανακυκλωσιμότητα των 
υλικών που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή τους·

12. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το 
κατά πόσον οι χώροι απόθεσης 
απορριμμάτων που έχουν κλείσει θα 
μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι για την 
ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από 
διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες (ΒΑΤ)· αυτό θα οδηγήσει σε 
αυξημένη διαθεσιμότητα των πρώτων 
υλών στο εσωτερικό της Ευρώπης και θα 
δημιουργήσει την τόσο αναγκαία 
απασχόληση σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να εξετάσει τα ορυκτά και 
μεταλλουργικά απορρίμματα προκειμένου 
να δημιουργηθεί έως το 2012 μία 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους 
χώρους ορυκτών απορριμμάτων και να 
εφαρμοσθεί η οδηγία σχετικά με τα 
απορρίμματα αυτά, να φροντίσει ότι τα 
απορρίμματα αυτά θα κατεργαστούν με τις 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να 
ενθαρρύνει την εφ' όρου ζωής διαχείριση 
των κτιρίων εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανακυκλωσιμότητα των 
υλικών που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή τους·
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Or. en

Τροπολογία 125
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το 
κατά πόσον οι χώροι απόθεσης 
απορριμμάτων που έχουν κλείσει θα 
μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι για την 
ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από 
διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες (ΒΑΤ), να εξετάσει επίσης τα 
ορυκτά και μεταλλουργικά απορρίμματα 
προκειμένου να δημιουργηθεί έως το 2012 
μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους 
χώρους ορυκτών απορριμμάτων και να 
εφαρμοσθεί η οδηγία σχετικά με τα
απορρίμματα αυτά, να φροντίσει ότι τα 
απορρίμματα αυτά θα κατεργαστούν με τις 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να 
ενθαρρύνει την εφ' όρου ζωής διαχείριση 
των κτιρίων εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανακυκλωσιμότητα των 
υλικών που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή τους·

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
σταδιακά γενική απαγόρευση απόθεσης 
απορριμμάτων σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να διερευνήσει το 
κατά πόσον οι χώροι απόθεσης 
απορριμμάτων που έχουν κλείσει θα 
μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι για την 
ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από 
διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες (ΒΑΤ), να εξετάσει επίσης τα 
ορυκτά και μεταλλουργικά απορρίμματα 
προκειμένου να δημιουργηθεί έως το 2012 
μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους 
χώρους ορυκτών απορριμμάτων και να 
εφαρμοσθεί η οδηγία σχετικά με τα 
απορρίμματα αυτά, να φροντίσει ότι τα 
απορρίμματα αυτά θα κατεργαστούν με τις 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να 
ενθαρρύνει την εφ' όρου ζωής διαχείριση 
των κτιρίων εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανακυκλωσιμότητα των 
υλικών που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή τους·

Or. de

Τροπολογία 126
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το 12. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το 
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κατά πόσον οι χώροι απόθεσης 
απορριμμάτων που έχουν κλείσει θα 
μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι για την 
ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από 
διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες (ΒΑΤ), να εξετάσει επίσης τα 
ορυκτά και μεταλλουργικά απορρίμματα 
προκειμένου να δημιουργηθεί έως το 2012 
μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους 
χώρους ορυκτών απορριμμάτων και να 
εφαρμοσθεί η οδηγία σχετικά με τα 
απορρίμματα αυτά, να φροντίσει ότι τα 
απορρίμματα αυτά θα κατεργαστούν με τις 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να 
ενθαρρύνει την εφ' όρου ζωής διαχείριση 
των κτιρίων εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανακυκλωσιμότητα των 
υλικών που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή τους·

κατά πόσον οι χώροι απόθεσης 
απορριμμάτων που έχουν κλείσει θα 
μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι για την 
ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από 
διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες (ΒΑΤ) αφού προηγηθεί μια 
ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιπτώσεων 
και μια ανάλυση κόστους-ωφελείας, να 
εξετάσει επίσης τα ορυκτά και 
μεταλλουργικά απορρίμματα προκειμένου 
να δημιουργηθεί έως το 2012 μία 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους 
χώρους ορυκτών απορριμμάτων και να 
εφαρμοσθεί η οδηγία σχετικά με τα 
απορρίμματα αυτά, να φροντίσει ότι τα 
απορρίμματα αυτά θα κατεργαστούν με τις 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να 
ενθαρρύνει την εφ' όρου ζωής διαχείριση 
των κτιρίων εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανακυκλωσιμότητα των 
υλικών που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή τους·

Or. en

Τροπολογία 127
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το 
κατά πόσον οι χώροι απόθεσης 
απορριμμάτων που έχουν κλείσει θα 
μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι για την 
ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από 
διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες (ΒΑΤ), να εξετάσει επίσης τα 
ορυκτά και μεταλλουργικά απορρίμματα 
προκειμένου να δημιουργηθεί έως το 2012 
μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους 
χώρους ορυκτών απορριμμάτων και να 
εφαρμοσθεί η οδηγία σχετικά με τα 
απορρίμματα αυτά, να φροντίσει ότι τα 

12. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το 
κατά πόσον οι χώροι απόθεσης 
απορριμμάτων που έχουν κλείσει θα 
μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι για την 
ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από 
διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες (ΒΑΤ), να εξετάσει επίσης τα 
ορυκτά και μεταλλουργικά απορρίμματα 
προκειμένου να δημιουργηθεί έως το 2012 
μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους 
χώρους ορυκτών απορριμμάτων και να 
εφαρμοσθεί η οδηγία σχετικά με τα 
απορρίμματα αυτά, να φροντίσει ότι τα 
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απορρίμματα αυτά θα κατεργαστούν με τις 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να 
ενθαρρύνει την εφ' όρου ζωής διαχείριση 
των κτιρίων εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανακυκλωσιμότητα των 
υλικών που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή τους·

απορρίμματα αυτά θα κατεργαστούν με τις 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να 
ενθαρρύνει την εφ' όρου ζωής διαχείριση 
των κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 128
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το 
κατά πόσον οι χώροι απόθεσης 
απορριμμάτων που έχουν κλείσει θα 
μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι για την 
ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από 
διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες (ΒΑΤ), να εξετάσει επίσης τα 
ορυκτά και μεταλλουργικά απορρίμματα 
προκειμένου να δημιουργηθεί έως το 2012 
μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους 
χώρους ορυκτών απορριμμάτων και να 
εφαρμοσθεί η οδηγία σχετικά με τα 
απορρίμματα αυτά, να φροντίσει ότι τα 
απορρίμματα αυτά θα κατεργαστούν με τις 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να 
ενθαρρύνει την εφ' όρου ζωής διαχείριση 
των κτιρίων εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανακυκλωσιμότητα των 
υλικών που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή τους·

12. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το 
κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο οι χώροι 
απόθεσης απορριμμάτων που έχουν 
κλείσει να ανοίξουν και πάλι για την 
ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από 
διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες (ΒΑΤ), να εξετάσει επίσης τα 
ορυκτά και μεταλλουργικά απορρίμματα
προκειμένου να δημιουργηθεί έως το 2012 
μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους 
χώρους ορυκτών απορριμμάτων και να 
εφαρμοσθεί η οδηγία σχετικά με τα 
απορρίμματα αυτά, να φροντίσει ότι τα 
απορρίμματα αυτά θα κατεργαστούν με τις 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να 
ενθαρρύνει την εφ' όρου ζωής διαχείριση 
των κτιρίων εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανακυκλωσιμότητα των 
υλικών που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή τους·

Or. fr

Τροπολογία 129
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
διερευνήσει και να προωθήσει σχέδια που 
αφορούν την αστική εξόρυξη, καθώς τα 
κοιτάσματα αστικής εξόρυξης μπορούν 
να είναι πολύ πλουσιότερα από ό,τι τα 
πρωτογενή κοιτάσματα εξόρυξης, και 
μεγάλο τμήμα πολύτιμων δευτερογενών 
πρώτων υλών μπορεί να εξορυχθεί, να 
επαναχρησιμοποιηθεί και να 
ανακυκλωθεί·

Or. en

Τροπολογία 130
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει/ 
να επενδύσει σε σχέδια που θα επιφέρουν 
κοινωνική αλλαγή, η οποία θα μειώσει τη 
χρήση πρώτων υλών και θα προωθήσει 
την έξυπνη χρήση και την 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών μεταξύ 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 131
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με 
ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) μπορεί να βοηθήσει 
στη μείωση των οικονομικών κινδύνων για 
τις επενδύσεις σε σχέση με τις 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης με 
καινοτόμες τεχνολογίες·

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με 
ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) μπορεί να βοηθήσει 
στη μείωση των οικονομικών κινδύνων για 
τις επενδύσεις σε σχέση με τις 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης με 
καινοτόμες τεχνολογίες και τις επενδύσεις 
σε καινοτομίες εταιρειών που 
συνεργάζονται για το κλείσιμο των 
κύκλων ζωής·

Or. en

Τροπολογία 132
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με 
ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) μπορεί να βοηθήσει 
στη μείωση των οικονομικών κινδύνων για 
τις επενδύσεις σε σχέση με τις 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης με 
καινοτόμες τεχνολογίες·

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με 
ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) μπορεί να βοηθήσει 
στη διασφάλιση της αποδοτικότητας και 
της βιωσιμότητας των νέων σχεδίων και 
στη μείωση των οικονομικών κινδύνων για 
τις επενδύσεις σε σχέση με τις 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης με 
καινοτόμες τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 133
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση 
των απαραίτητων πρώτων υλών που 
σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών, να 
διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα 
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
φορολογικά κίνητρα και να φροντίσει 
ώστε η πολιτική συνοχής και οι 
προϋπολογισμοί να συμβάλουν επίσης 
στην προώθηση της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων και την 
ανακύκλωση·

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση 
των απαραίτητων πρώτων υλών που 
σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών,  
και να φροντίσει ώστε η πολιτική συνοχής 
και οι προϋπολογισμοί να συμβάλουν 
επίσης στην προώθηση της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων και την ανακύκλωση·

Or. de

Τροπολογία 134
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση 
των απαραίτητων πρώτων υλών που 
σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών, να 
διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα 
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
φορολογικά κίνητρα και να φροντίσει ώστε 
η πολιτική συνοχής και οι προϋπολογισμοί 
να συμβάλουν επίσης στην προώθηση της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων και την ανακύκλωση·

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση 
των απαραίτητων πρώτων υλών που 
σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών, να 
διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν πιθανόν, κατόπιν πλήρους 
αξιολόγησης επιπτώσεων, με πράσινα 
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
φορολογικά κίνητρα και να φροντίσει ώστε 
η πολιτική συνοχής και οι προϋπολογισμοί 
να συμβάλουν επίσης στην προώθηση της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων και την ανακύκλωση·
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Or. fr

Τροπολογία 135
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση 
των απαραίτητων πρώτων υλών που 
σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών, 
να διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα 
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
φορολογικά κίνητρα και να φροντίσει 
ώστε η πολιτική συνοχής και οι 
προϋπολογισμοί να συμβάλουν επίσης 
στην προώθηση της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων και την 
ανακύκλωση·

15. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
μελέτη σχετικά με τα διαθέσιμα και 
αποτελεσματικά οικονομικά κίνητρα για 
την ανακύκλωση, να διερευνήσει το κατά 
πόσον οι αγορές ανακυκλωμένων υλικών 
μπορούν να υποστηριχθούν μεταξύ άλλων 
με πράσινα πιστοποιητικά για 
ανακυκλωμένα υλικά, απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού και να φροντίσει 
ώστε η πολιτική συνοχής και οι 
προϋπολογισμοί να συμβάλουν επίσης 
στην προώθηση της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων και την 
ανακύκλωση·

Or. en

Τροπολογία 136
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση 
των απαραίτητων πρώτων υλών που 
σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών, 
να διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα 

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση, 
να διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα 
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και να 
φροντίσει ώστε η πολιτική συνοχής και οι 



AM\863329EL.doc 75/88 PE462.749v01-00

EL

πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
φορολογικά κίνητρα και να φροντίσει 
ώστε η πολιτική συνοχής και οι 
προϋπολογισμοί να συμβάλουν επίσης 
στην προώθηση της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων και την 
ανακύκλωση·

προϋπολογισμοί να συμβάλουν επίσης 
στην προώθηση της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων και την 
ανακύκλωση·

Or. en

Τροπολογία 137
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση 
των απαραίτητων πρώτων υλών που 
σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών, 
να διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα 
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
φορολογικά κίνητρα και να φροντίσει 
ώστε η πολιτική συνοχής και οι 
προϋπολογισμοί να συμβάλουν επίσης 
στην προώθηση της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων και την 
ανακύκλωση·

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση, 
να διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα 
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και να 
φροντίσει ώστε η πολιτική συνοχής και οι 
προϋπολογισμοί να συμβάλουν επίσης 
στην προώθηση της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων και την 
ανακύκλωση·

Or. en

Τροπολογία 138
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση 
των απαραίτητων πρώτων υλών που 
σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών, να 
διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα 
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά,
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
φορολογικά κίνητρα και να φροντίσει 
ώστε η πολιτική συνοχής και οι 
προϋπολογισμοί να συμβάλουν επίσης 
στην προώθηση της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων και την 
ανακύκλωση·

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση 
των απαραίτητων πρώτων υλών που 
σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών, να 
διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα 
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά 
και να φροντίσει ώστε η πολιτική συνοχής 
και οι προϋπολογισμοί να συμβάλουν 
επίσης στην προώθηση της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων και την ανακύκλωση·

Or. en

Τροπολογία 139
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση 
των απαραίτητων πρώτων υλών που 
σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών, να 
διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
φορολογικά κίνητρα και να φροντίσει ώστε 
η πολιτική συνοχής και οι προϋπολογισμοί 
να συμβάλουν επίσης στην προώθηση της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων και την ανακύκλωση·

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση
των απαραίτητων πρώτων υλών που 
σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών, να 
διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν με εθελοντικά
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
φορολογικά κίνητρα και να φροντίσει ώστε 
η πολιτική συνοχής και οι προϋπολογισμοί 
να συμβάλουν επίσης στην προώθηση της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων και την ανακύκλωση·
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Or. en

Τροπολογία 140
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση 
των απαραίτητων πρώτων υλών που 
σήμερα δεν είναι οικονομικά αποδοτικές, 
περιλαμβανομένων των σπανίων γαιών, να 
διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές 
ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να 
υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα 
πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και 
φορολογικά κίνητρα και να φροντίσει ώστε 
η πολιτική συνοχής και οι προϋπολογισμοί 
να συμβάλουν επίσης στην προώθηση της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων και την ανακύκλωση·

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
στόχους και οικονομικά κίνητρα για την 
ανακύκλωση των απαραίτητων πρώτων 
υλών που σήμερα δεν είναι οικονομικά 
αποδοτικές, περιλαμβανομένων των 
σπανίων γαιών, να διερευνήσει το κατά 
πόσον οι αγορές ανακυκλωμένων υλικών 
μπορούν να υποστηριχθούν μεταξύ άλλων 
με πράσινα πιστοποιητικά για 
ανακυκλωμένα υλικά, απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού και φορολογικά 
κίνητρα και να φροντίσει ώστε η πολιτική 
συνοχής και οι προϋπολογισμοί να 
συμβάλουν επίσης στην προώθηση της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων και την ανακύκλωση·

Or. en

Τροπολογία 141
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της 
παράνομης μεταφοράς απορριμμάτων και 
της θέσπισης ενός παγκοσμίου πλαισίου 
πιστοποίησης για τις εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης· επισημαίνει τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 
τελωνειακών αρχών· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το κατά πόσον είναι αναγκαίος 

16. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της 
παράνομης μεταφοράς απορριμμάτων 
βελτιώνοντας τη νομοθεσία και 
ενισχύοντας την εφαρμογή, και καλεί τα 
κράτη μέλη να επιδείξουν επειγόντως 
προσοχή στο καθήκον αυτό· επισημαίνει 
την ανάγκη θέσπισης ενός παγκοσμίου 
πλαισίου πιστοποίησης για τις 
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ένας συλλογικός μηχανισμός ενημέρωσης 
των αρχών για τις παράνομες ροές 
απορριμμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τις ροές των παράνομων 
απορριμμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει μία αποτελεσματική διάκριση 
στις τελωνειακές δηλώσεις μεταξύ 
καινουργών και μεταχειρισμένων 
προϊόντων ρυθμίζοντας το θέμα αυτό στις 
εκτελεστικές διατάξεις του 
εκσυγχρονισμένου κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα·

εγκαταστάσεις ανακύκλωσης· επισημαίνει 
τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών τελωνειακών αρχών· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον είναι 
αναγκαίος ένας συλλογικός μηχανισμός 
ενημέρωσης των αρχών για τις παράνομες 
ροές απορριμμάτων· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει τις ροές των 
παράνομων απορριμμάτων και να 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με 
τις επιτυχίες κατά την καταπολέμηση 
των παράνομων εξαγωγών αποβλήτων· 
ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μία 
αποτελεσματική διάκριση στις τελωνειακές 
δηλώσεις μεταξύ καινουργών και 
μεταχειρισμένων προϊόντων ρυθμίζοντας 
το θέμα αυτό στις εκτελεστικές διατάξεις 
του εκσυγχρονισμένου κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα·

Or. en

Τροπολογία 142
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της 
παράνομης μεταφοράς απορριμμάτων και 
της θέσπισης ενός παγκοσμίου πλαισίου 
πιστοποίησης για τις εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης· επισημαίνει τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 
τελωνειακών αρχών· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το κατά πόσον είναι αναγκαίος 
ένας συλλογικός μηχανισμός ενημέρωσης 
των αρχών για τις παράνομες ροές 
απορριμμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τις ροές των παράνομων 
απορριμμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει μία αποτελεσματική διάκριση 
στις τελωνειακές δηλώσεις μεταξύ 
καινουργών και μεταχειρισμένων 

16. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της 
παράνομης μεταφοράς ηλεκτρονικών
απορριμμάτων που καλύπτονται από την 
οδηγία ΑΗΗΕ (2002/96) και της θέσπισης 
ενός παγκοσμίου πλαισίου πιστοποίησης 
για τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης· 
επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών τελωνειακών αρχών· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το κατά 
πόσον είναι αναγκαίος ένας συλλογικός 
μηχανισμός ενημέρωσης των αρχών για τις 
παράνομες ροές απορριμμάτων· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει τις ροές των 
παράνομων απορριμμάτων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προωθήσει μία 
αποτελεσματική διάκριση στις τελωνειακές 
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προϊόντων ρυθμίζοντας το θέμα αυτό στις 
εκτελεστικές διατάξεις του 
εκσυγχρονισμένου κοινοτικού
τελωνειακού κώδικα·

δηλώσεις μεταξύ καινουργών και 
μεταχειρισμένων προϊόντων ρυθμίζοντας 
το θέμα αυτό στις εκτελεστικές διατάξεις 
του εκσυγχρονισμένου κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα·

Or. en

Τροπολογία 143
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της 
παράνομης μεταφοράς απορριμμάτων και 
της θέσπισης ενός παγκοσμίου πλαισίου 
πιστοποίησης για τις εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης· επισημαίνει τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 
τελωνειακών αρχών· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το κατά πόσον είναι αναγκαίος 
ένας συλλογικός μηχανισμός ενημέρωσης 
των αρχών για τις παράνομες ροές 
απορριμμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τις ροές των παράνομων 
απορριμμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει μία αποτελεσματική διάκριση 
στις τελωνειακές δηλώσεις μεταξύ 
καινουργών και μεταχειρισμένων 
προϊόντων ρυθμίζοντας το θέμα αυτό στις 
εκτελεστικές διατάξεις του 
εκσυγχρονισμένου κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα·

16. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της 
παράνομης μεταφοράς ηλεκτρονικών
απορριμμάτων που καλύπτονται από την 
οδηγία ΑΗΗΕ (2002/96) και της θέσπισης 
ενός παγκοσμίου πλαισίου πιστοποίησης 
για τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης· 
επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών τελωνειακών αρχών· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το κατά 
πόσον είναι αναγκαίος ένας συλλογικός 
μηχανισμός ενημέρωσης των αρχών για τις 
παράνομες ροές απορριμμάτων· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει τις ροές των 
παράνομων απορριμμάτων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προωθήσει μία 
αποτελεσματική διάκριση στις τελωνειακές
δηλώσεις μεταξύ καινουργών και 
μεταχειρισμένων προϊόντων ρυθμίζοντας 
το θέμα αυτό στις εκτελεστικές διατάξεις 
του εκσυγχρονισμένου κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα·

Or. en

Τροπολογία 144
Reinhard Bütikofer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
τις επικριτικές παρατηρήσεις ορισμένων 
κρατών μελών σχετικά με τον κανονισμό 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση κριτηρίων 
προσδιορισμού των περιπτώσεων στις 
οποίες ορισμένοι τύποι απορριμμάτων 
μετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα 
σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και ζητεί από την Επιτροπή 
να ενισχύσει τις προϋποθέσεις που 
αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και 
να βελτιώσει τις πιθανότητες ελέγχου και 
διασφάλισης ότι απορρίμματα μετάλλων 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως απόβλητα 
διαθέτουν την απαιτούμενη ποιότητα·

Or. en

Τροπολογία 145
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
σε σχέση με την δια βίου ανακύκλωση, την 
υποκατάσταση και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων χρησιμοποιώντας τη 
χρηματοδότηση FP7 και FP8 ιδίως για τις 
απαραίτητες πρώτες ύλες όπως οι σπάνιες 
γαίες· υπογραμμίζει τη σημασία της 
ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία σε σχέση με τις πρώτες ύλες· 
καλεί την Επιτροπή να κηρύξει μία τέτοια 
εταιρική σχέση το 2011·

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
σε σχέση με την δια βίου ανακύκλωση 
(από λίκνο σε λίκνο), την υποκατάσταση 
και την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
χρησιμοποιώντας τη χρηματοδότηση FP7 
και συνεπαγόμενη· πρέπει να επιστηθεί η 
προσοχή στις διάφορες στρατηγικές 
ανακύκλωσης για τα μαζικά μέταλλα 
καθώς και ιδίως για τις απαραίτητες 
πρώτες ύλες όπως οι σπάνιες γαίες· καλεί 
την Επιτροπή να συνδυάσει την 
ερευνητική χρηματοδότηση σχετικά με 
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τις CRM όπως οι σπάνιες γαίες, με σαφείς 
στόχους όπως ο ιαπωνικός στόχος για τη 
μείωση της κατανάλωσης σπανίων γαιών
κατά το ένα τρίτο· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την εμπειρία από τρίτες 
χώρες που έχουν ήδη επιτύχει υψηλά 
επίπεδα εκ νέου συλλογής, όπως η 
Νορβηγία, όπου περίπου το 80% των 
ηλεκτρονικών αποβλήτων συλλέγεται εκ 
νέου, και να ορίσει αντίστοιχους δικούς 
της στόχους εκ νέου συλλογής· τονίζει τη 
σημασία των συμπράξεων δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα στον εν λόγω τομέα που 
περιλαμβάνουν τον βιομηχανικό, τον 
ακαδημαϊκό και τον κυβερνητικό κλάδο, 
όπως παρουσιάστηκε από το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας των Υλικών (M2i)· 
αναγνωρίζει την πολύτιμη υπηρεσία που 
παρέχουν αυτού του είδους τα θεσμικά 
όργανα και στις ΜΜΕ· υπογραμμίζει τη 
σημασία της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης 
για την καινοτομία σε σχέση με τις πρώτες 
ύλες· καλεί την Επιτροπή να κηρύξει μία 
τέτοια εταιρική σχέση το 2011·

Or. en

Τροπολογία 146
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
σε σχέση με την δια βίου ανακύκλωση, 
την υποκατάσταση και την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων 
χρησιμοποιώντας τη χρηματοδότηση 
FP7 και FP8 ιδίως για τις απαραίτητες 
πρώτες ύλες όπως οι σπάνιες γαίες· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 

17. υπογραμμίζει την ανάγκη 
απλοποίησης της διοίκησης στον 
περιορισμένο προϋπολογισμό της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και 
έρευνας, και τονίζει ότι ο αυξανόμενος 
αριθμός πολιτικών προτεραιοτήτων σε 
αυτές είναι αντιπαραγωγικός για τους 
κύριους στόχους της ΕΕ·
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καινοτομία σε σχέση με τις πρώτες ύλες· 
καλεί την Επιτροπή να κηρύξει μία τέτοια 
εταιρική σχέση το 2011·

Or. en

Τροπολογία 147
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
σε σχέση με την δια βίου ανακύκλωση, την 
υποκατάσταση και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων χρησιμοποιώντας τη 
χρηματοδότηση FP7 και FP8 ιδίως για 
τις απαραίτητες πρώτες ύλες όπως οι 
σπάνιες γαίες· υπογραμμίζει τη σημασία 
της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία σε σχέση με τις πρώτες ύλες· 
καλεί την Επιτροπή να κηρύξει μία τέτοια 
εταιρική σχέση το 2011·

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
σε σχέση με τους κύκλους ζωής και την 
ανακύκλωση των προϊόντων, την 
υποκατάσταση των υλικών και την 
αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων
πόρων μέσω της εύλογης χρήσης πόρων 
των προγραμμάτων πλαίσιο· υπογραμμίζει 
τη σημασία της ευρωπαϊκής εταιρικής 
σχέσης για την καινοτομία σε σχέση με τις 
στρατηγικής σημασίας πρώτες ύλες· 

Or. pl

Τροπολογία 148
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
σε σχέση με την δια βίου ανακύκλωση, την 
υποκατάσταση και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων χρησιμοποιώντας τη 

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
σε σχέση με την δια βίου ανακύκλωση, την 
υποκατάσταση και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων χρησιμοποιώντας τη 
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χρηματοδότηση FP7 και FP8 ιδίως για τις 
απαραίτητες πρώτες ύλες όπως οι σπάνιες 
γαίες· υπογραμμίζει τη σημασία της 
ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία σε σχέση με τις πρώτες ύλες· 
καλεί την Επιτροπή να κηρύξει μία τέτοια 
εταιρική σχέση το 2011·

χρηματοδότηση FP7 και FP8 ιδίως για τις 
απαραίτητες πρώτες ύλες όπως οι σπάνιες 
γαίες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στο 
πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων τις 
υφιστάμενες προκλήσεις σε σχέση με την 
ανακύκλωση και τον στόχο της 
περαιτέρω αύξησης της απόδοσης των 
πόρων· υπογραμμίζει τη σημασία της 
ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία σε σχέση με τις πρώτες ύλες· 
καλεί την Επιτροπή να κηρύξει μία τέτοια 
εταιρική σχέση το 2011·

Or. en

Τροπολογία 149
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
σε σχέση με την δια βίου ανακύκλωση, την 
υποκατάσταση και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων χρησιμοποιώντας τη 
χρηματοδότηση FP7 και FP8 ιδίως για τις 
απαραίτητες πρώτες ύλες όπως οι 
σπάνιες γαίες· υπογραμμίζει τη σημασία 
της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία σε σχέση με τις πρώτες ύλες· 
καλεί την Επιτροπή να κηρύξει μία τέτοια 
εταιρική σχέση το 2011·

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
σε σχέση με την δια βίου ανακύκλωση, την 
υποκατάσταση και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων χρησιμοποιώντας τη 
χρηματοδότηση FP7 και FP8· 
υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής 
εταιρικής σχέσης για την καινοτομία σε 
σχέση με τις πρώτες ύλες· καλεί την 
Επιτροπή να κηρύξει μία τέτοια εταιρική 
σχέση το 2011·

Or. en

Τροπολογία 150
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
σε σχέση με την δια βίου ανακύκλωση, την 
υποκατάσταση και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων χρησιμοποιώντας τη 
χρηματοδότηση FP7 και FP8 ιδίως για τις 
απαραίτητες πρώτες ύλες όπως οι σπάνιες 
γαίες· υπογραμμίζει τη σημασία της 
ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία σε σχέση με τις πρώτες ύλες· 
καλεί την Επιτροπή να κηρύξει μία τέτοια 
εταιρική σχέση το 2011·

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
σε σχέση με μεθόδους βιώσιμης 
παραγωγής και την δια βίου ανακύκλωση, 
την υποκατάσταση και την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων 
χρησιμοποιώντας τη χρηματοδότηση FP7 
και FP8 ιδίως για τις απαραίτητες πρώτες 
ύλες όπως οι σπάνιες γαίες· υπογραμμίζει 
τη σημασία της ευρωπαϊκής εταιρικής 
σχέσης για την καινοτομία σε σχέση με τις 
πρώτες ύλες· καλεί την Επιτροπή να 
κηρύξει μία τέτοια εταιρική σχέση το 
2011·

Or. en

Τροπολογία 151
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
σε σχέση με την δια βίου ανακύκλωση, την 
υποκατάσταση και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων χρησιμοποιώντας τη 
χρηματοδότηση FP7 και FP8 ιδίως για τις 
απαραίτητες πρώτες ύλες όπως οι σπάνιες 
γαίες· υπογραμμίζει τη σημασία της 
ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία σε σχέση με τις πρώτες ύλες· 
καλεί την Επιτροπή να κηρύξει μία τέτοια 
εταιρική σχέση το 2011·

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να 
προβλέψει προϋπολογισμό για την έρευνα 
και την καινοτομία σε σχέση με τη 
βιώσιμη δια βίου ανακύκλωση, την 
υποκατάσταση και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων χρησιμοποιώντας τη 
χρηματοδότηση FP7 και FP8 ιδίως για τις 
απαραίτητες πρώτες ύλες όπως οι σπάνιες 
γαίες· υπογραμμίζει τη σημασία της 
ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την 
καινοτομία σε σχέση με τις πρώτες ύλες· 
καλεί την Επιτροπή να κηρύξει μία τέτοια 
εταιρική σχέση το 2011·

Or. en
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Τροπολογία 152
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
την αρχή «της χρησιμοποίησης για 
μεγαλύτερο διάστημα» και να την 
εφαρμόσει στο σύνολο της νομοθεσίας 
της ΕΕ· η αρχή αυτή πρέπει να βασίζεται 
σε δύο πυλώνες: 1. μια εκστρατεία 
ενημέρωσης σχετικά με τις 
μεταβαλλόμενες καταναλωτικές 
συνήθειες για τη λήψη περισσότερο 
υπεύθυνων αποφάσεων κατά την αγορά 
αγαθών και για τη χρήση τους για 
μεγαλύτερο διάστημα· 2. άσκηση πίεσης 
στη βιομηχανία ώστε να εστιάσει στην 
ποιότητα κατά τη φάση της ανάπτυξης 
των προϊόντων και της παραγωγής· ζητεί,
ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν τα χρονικά όρια 
της υποχρεωτικής εγγύησης που αφορά 
τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 
τουλάχιστον κατά 30%·

Or. en

Τροπολογία 153
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η υποκατάσταση δεν περιλαμβάνεται 
στην ανακοίνωση· καλεί ως εκ τούτου 
συμφωνία την Επιτροπή να επιταχύνει τις 
εργασίες της στον τομέα αυτό, ιδίως σε 

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η υποκατάσταση δεν περιλαμβάνεται 
στην ανακοίνωση· υπενθυμίζει ότι η 
μεσοπρόθεσμη υποκατάσταση των 
κρίσιμης σημασίας υλικών προσφέρει μια 
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σχέση με τις σπάνιες γαίες ενισχύοντας τη
χρηματοδότηση για την έρευνα·

αποδοτική λύση για τον εφοδιασμό και 
τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και 
πρέπει ως εκ τούτου να παραμείνει 
βασικό σημείο εστίασης τυχόν 
πρόσθετων ερευνητικών προσπαθειών· 
καλεί ως εκ τούτου συμφωνία την 
Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της 
στον τομέα αυτό, ιδίως σε σχέση με τις 
σπάνιες γαίες, παρέχοντας επαρκή
χρηματοδότηση, ιδίως στο επόμενο 
πρόγραμμα πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 154
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι η υποκατάσταση δεν περιλαμβάνεται
στην ανακοίνωση· καλεί ως εκ τούτου 
συμφωνία την Επιτροπή να επιταχύνει τις 
εργασίες της στον τομέα αυτό, ιδίως σε 
σχέση με τις σπάνιες γαίες ενισχύοντας τη 
χρηματοδότηση για την έρευνα·

18. πιστεύει ότι η υποκατάσταση των 
σπανίων γαιών έχει ακόμα μεγαλύτερη 
σημασία από όσο αναφέρεται στην 
ανακοίνωση· καλεί ως εκ τούτου συμφωνία 
την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες 
της στον τομέα αυτό ενισχύοντας τη 
χρηματοδότηση για την έρευνα και 
ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τους δικούς τους στόχους 
υποκατάστασης· καλεί την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει πλήρως την υφιστάμενη 
αρμοδιότητα όσον αφορά τις σπάνιες 
γαίες στο εσωτερικό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 155
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η υποκατάσταση δεν περιλαμβάνεται 
στην ανακοίνωση· καλεί ως εκ τούτου 
συμφωνία την Επιτροπή να επιταχύνει τις 
εργασίες της στον τομέα αυτό, ιδίως σε 
σχέση με τις σπάνιες γαίες ενισχύοντας τη 
χρηματοδότηση για την έρευνα·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η υποκατάσταση δεν περιλαμβάνεται 
στην ανακοίνωση· υπενθυμίζει ότι η 
υποκατάσταση των κρίσιμης σημασίας 
υλικών αποτελεί αποδοτική εναλλακτική 
λύση για τον εφοδιασμό και τους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους· καλεί ως εκ 
τούτου συμφωνία την Επιτροπή να 
επιταχύνει τις εργασίες της στον τομέα 
αυτό, ιδίως σε σχέση με τις σπάνιες γαίες 
ενισχύοντας τη χρηματοδότηση για την 
έρευνα και την καινοτομία καθώς και την 
υποστήριξη για μονάδες επίδειξης·

Or. en

Τροπολογία 156
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η υποκατάσταση δεν περιλαμβάνεται 
στην ανακοίνωση· καλεί ως εκ τούτου
συμφωνία την Επιτροπή να επιταχύνει τις 
εργασίες της στον τομέα αυτό, ιδίως σε 
σχέση με τις σπάνιες γαίες ενισχύοντας τη 
χρηματοδότηση για την έρευνα·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η υποκατάσταση δεν περιλαμβάνεται 
στην ανακοίνωση· υπενθυμίζει ότι η 
μεσοπρόθεσμη υποκατάσταση των 
κρίσιμης σημασίας υλικών αποτελεί 
αποδοτική εναλλακτική λύση για τον 
εφοδιασμό και τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους· καλεί ως εκ τούτου συμφωνία 
την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες 
της στον τομέα αυτό, ιδίως σε σχέση με τις 
σπάνιες γαίες ενισχύοντας τη 
χρηματοδότηση για την έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 157
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η υποκατάσταση δεν περιλαμβάνεται
στην ανακοίνωση· καλεί ως εκ τούτου
συμφωνία την Επιτροπή να επιταχύνει τις 
εργασίες της στον τομέα αυτό, ιδίως σε 
σχέση με τις σπάνιες γαίες ενισχύοντας τη 
χρηματοδότηση για την έρευνα·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η υποκατάσταση και η 
επαναχρησιμοποίηση δεν 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση· καλεί 
ως εκ τούτου συμφωνία την Επιτροπή να 
επιταχύνει τις εργασίες της στον τομέα 
αυτό, ιδίως σε σχέση με τις σπάνιες γαίες 
ενισχύοντας τη χρηματοδότηση για την 
έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 158
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. παροτρύνει τις αρμόδιες δημόσιες 
διοικήσεις (εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές) να εφαρμόσουν σαφείς, 
αποδοτικές, συντονισμένες και εύκολες 
διοικητικές διαδικασίες για τη χορήγηση 
των αδειών εκμετάλλευσης ορυκτών 
πόρων· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησης 
της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ 
προκειμένου να περιορίσει τη διάρκεια 
των διαδικασιών που προηγούνται πριν 
από τη χορήγηση μιας άδειας· 

Or. es


