
AM\863329SL.doc PE462.749v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/2056(INI)

18. 4. 2011

PREDLOGI SPREMEMB
1–158

Osnutek poročila
Reinhard Bütikofer
(PE458.600v01-00)

o učinkoviti strategiji o surovinah za Evropo
(2011/2056(INI))



PE462.749v01-00 2/78 AM\863329SL.doc

SL

AM_Com_NonLegReport



AM\863329SL.doc 3/78 PE462.749v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
15. septembra 2009 „Usklajenost politik 
za razvoj – vzpostavitev okvira politik za 
pristop celotne Unije“ (KOM(2009)458),

Or. en

Predlog spremembe 2
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
18. maja 2010 o usklajenosti politik EU za 
razvoj in novi zasnovi uradne razvojne 
pomoči plus,

Or. en

Predlog spremembe 3
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
25. novembra 2010 o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb v 
mednarodnih trgovinskih sporazumih,
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Predlog spremembe 4
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
10. marca 2011 o reševanju izzivov na 
področju surovin in na blagovnih borzah,

Or. en

Predlog spremembe 5
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 208 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije o usklajenosti 
politik za razvoj,

Or. en

Predlog spremembe 6
Fiona Hall

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 208 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (Lizbonska 
pogodba), ki ponovno potrjuje, da mora 
EU upoštevati cilje razvojnega 
sodelovanja pri politikah, ki jih izvaja in 
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ki lahko vplivajo na države v razvoju,

Or. en

Predlog spremembe 7
Fiona Hall

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 18. maja 2010 o 
usklajenosti politik EU za razvoj in „novi 
zasnovi uradne razvojne pomoči plus“1,
1 P/_TA(2010)0174

Or. en

Predlog spremembe 8
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Uvodna izjava A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker zapletenost upravnih postopkov in 
pomanjkanje usklajevanja med upravami 
povzročata večletne zamude pri 
pridobivanju dovoljenj za izkoriščanje 
rudnih bogastev; ker so take zamude 
pretirane, povečujejo kapitalske stroške 
naložb ter izključujejo mala in srednja 
podjetja s trga,

Or. es

Predlog spremembe 9
Reinhard Bütikofer



PE462.749v01-00 6/78 AM\863329SL.doc

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker EU potrebuje močno industrijsko 
osnovo in okolju prijazno industrijo, ki sta 
zelo odvisni od zadostne ponudbe surovin, 
da bo lahko napredovala k 
nizkoogljičnemu gospodarstvu in ohranila 
konkurenčnost,

Or. en

Predlog spremembe 10
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Uvodna izjava A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so države v razvoju in nevladne 
organizacije kritizirale pobudo za 
surovine, da zanemarja razvojne cilje 
revnih držav in da ni v skladu z zavezo EU 
glede skladnosti politik za razvoj,

Or. en

Predlog spremembe 11
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava B (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker svetovno povpraševanje po 
surovinah, zlasti po „tehnoloških 
kovinah“, vztrajno narašča,

Or. en
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Predlog spremembe 12
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Uvodna izjava B (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je produktivnost dela v zadnjih 
desetletjih razvijala veliko hitreje kot 
produktivnost virov, pri čemer ocene 
kažejo, da stroški dela zajemajo manj kot 
20 %, stroški virov pa 40 % proizvoda, kar 
pomeni, da je treba hitro ukrepati za 
izboljšanje učinkovitosti virov,

Or. en

Predlog spremembe 13
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Uvodna izjava B (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se v veliko državah v razvoju 
izkoriščanje naravnih virov ni izvajalo v 
korist prebivalcev zaradi obstoja 
nedemokratičnih režimov, goljufij, 
korupcije ali oboroženih sporov,

Or. es

Predlog spremembe 14
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava C (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se bo zaradi napredka še naprej 
povečevalo povpraševanje po virih, ki so 
pomembni za razvoj novih tehnologij,

Or. en

Predlog spremembe 15
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava D (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je mednarodna ponudba deloma 
omejena z izvoznimi kvotami, cene pa so 
rekordno visoke,

Or. en

Predlog spremembe 16
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava E (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je v proizvodnem sektorju delež 
materialnih stroškov kot del skupnih 
proizvodnih stroškov bistveno višji od 
deleža, povezanega s plačilno listo 
delavcev, in ker se naraščajoči trend 
prvega v vseh sektorjih po pričakovanjih 
ne bo obrnil, vsaj ne v srednjeročnem 
obdobju,

Or. en
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Predlog spremembe 17
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava F (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so za trge koristni pošteni in enaki 
konkurenčni pogoji,

Or. en

Predlog spremembe 18
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava G (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker lahko povečano pehanje za 
surovinami poslabša mednarodne odnose 
in povzroči spore zaradi virov,

Or. en

Predlog spremembe 19
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava H (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je bila rast produktivnosti 
materialov v EU kljub dolgoročnim 
izboljšanjem bistveno počasnejša od rasti 
produktivnosti dela,

Or. en
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Predlog spremembe 20
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava I (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so lahko ti izzivi priložnost za nova 
inovativna partnerstva vzajemno 
koristnega sodelovanja med EU in tretjimi 
državami,

Or. en

Predlog spremembe 21
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava J (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so ukrepi, ki jih je predlagala 
Komisija za povečanje učinkovitosti virov 
in recikliranja, večinoma omejeni na 
ocene o tem, kaj bi bilo mogoče storiti, 
namesto da bi vključevali konkretne 
rešitve, zato ne zadostujejo za uresničitev 
navedenih ciljev,

Or. en

Predlog spremembe 22
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava K (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker Komisija navaja, da je boljše 
izvajanje in uveljavljanje obstoječe 
zakonodaje o odpadkih bistveno za 
povečanje energijske učinkovitosti 
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Evrope, vendar ne predlaga ustanovitve 
izvedbene agencije na področju odpadkov 
in posebnega evropskega organa, ki bi 
izvajal neposredne inšpekcijske preglede,

Or. en

Predlog spremembe 23
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava L (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker povečanje recikliranja dragocenih 
materialov, zlasti redkih zemelj, zahteva 
intenzivno razgradnjo,

Or. en

Predlog spremembe 24
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava M (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker donosnost recikliranja temelji na 
zanesljivi in učinkoviti tehnologiji 
razvrščanja in ločevanja, saj je vrednost 
recikliranega materiala odvisna od čistosti 
frakcij,

Or. en

Predlog spremembe 25
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava N (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker strategija za industrijske inovacije, 
katere poudarek je na povečanju 
učinkovitosti in recikliranju, spodbuja 
trajnostnost, konkurenčnost in varnost 
dobave,

Or. en

Predlog spremembe 26
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Uvodna izjava O (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker imajo države članice EU, Avstralija 
in ZDA možnost, da razvijejo pridobivanje 
nujno potrebnih surovin, osnovnih kovin 
in elementov redkih zemelj iz lastnih 
virov,

Or. en

Predlog spremembe 27
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Uvodna izjava O (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker so za izvajanje učinkovite strategije 
in doseganje rezultatov v okviru evropske 
pobude za surovine najpomembnejši 
pravočasni in odločni ukrepi,

Or. en
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Predlog spremembe 28
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da se je Komisija s 
svojo pobudo za surovine leta 2008 lotila 
vprašanja neenergetskih in nekmetijskih 
surovin;

1. pozdravlja dejstvo, da se je Komisija s 
svojo pobudo za surovine leta 2008 lotila 
vprašanja neenergetskih in nekmetijskih 
surovin; meni, da sta politika in 
diplomacija na področju virov zelo 
pomembni za EU, ne le za industrijsko 
politiko in mednarodno trgovino, ampak 
tudi kot horizontalno vprašanje, ki je 
povezano z različnimi področji domače ter 
zunanje in varnostne politike; poziva
Komisijo, naj temu vprašanju nameni 
enako pozornost kot vprašanju energije; 
meni, da mora to problematiko 
obravnavati tudi Evropska služba za 
zunanje delovanje;

Or. en

Predlog spremembe 29
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da se je Komisija s 
svojo pobudo za surovine leta 2008 lotila 
vprašanja neenergetskih in nekmetijskih 
surovin;

1. pozdravlja dejstvo, da se je Komisija 
leta 2008 s svojo pobudo za surovine lotila 
vprašanja politike surovin, katere status 
izraža pomen energetske politike in katere 
področje uporabe vključuje vse mineralne 
in organske snov ter vodo in zrak;

Or. pl
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Predlog spremembe 30
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da se je Komisija s 
svojo pobudo za surovine leta 2008 lotila 
vprašanja neenergetskih in nekmetijskih 
surovin;

1. pozdravlja dejstvo, da se je Komisija s 
svojo pobudo za surovine leta 2008 lotila 
vprašanja neenergetskih in nekmetijskih 
surovin; odločno poziva Komisijo, naj 
pospeši izvajanje pobude za surovine;

Or. en

Predlog spremembe 31
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen z novim sporočilom 
Komisije, ki presega pobudo za surovine 
in vključuje tudi blagovne borze; poziva 
Komisijo, naj ustrezno ločeno obravnava 
blagovne borze in pobudo za surovine;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno ločeno 
obravnava blagovne borze in pobudo za 
surovine; meni, da se težave, povezane s 
tema dvema vprašanjema, razlikujejo in 
zahtevajo različne ukrepe: eno zadeva 
vpliv finančnih trgov na naraščajoče cene 
hrane, drugo pa pomanjkanje pomembnih 
surovin;

Or. en

Predlog spremembe 32
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen z novim sporočilom 
Komisije, ki presega pobudo za surovine in 

2. je seznanjen z novim sporočilom 
Komisije, ki presega pobudo za surovine in 
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vključuje tudi blagovne borze; poziva 
Komisijo, naj ustrezno ločeno obravnava 
blagovne borze in pobudo za surovine;

vključuje tudi blagovne borze; poziva 
Komisijo, naj ustrezno ločeno obravnava 
blagovne borze in pobudo za surovine;
poudarja, da trije stebri pobude za 
surovine predstavljajo tri pristope k 
reševanju vprašanja surovin; poziva 
Komisijo, naj strategijo surovin izvaja 
uravnoteženo;

Or. de

Predlog spremembe 33
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen z novim sporočilom 
Komisije, ki presega pobudo za surovine 
in vključuje tudi blagovne borze; poziva 
Komisijo, naj ustrezno ločeno obravnava 
blagovne borze in pobudo za surovine;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno ločeno 
obravnava blagovne borze in pobudo za 
surovine; meni, da se težave razlikujejo in 
zahtevajo različne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 34
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen z novim sporočilom 
Komisije, ki presega pobudo za surovine in 
vključuje tudi blagovne borze; poziva 
Komisijo, naj ustrezno ločeno obravnava 
blagovne borze in pobudo za surovine;

2. je seznanjen z novim sporočilom 
Komisije, ki presega pobudo za surovine in 
vključuje tudi blagovne borze; poziva 
Komisijo, naj ustrezno ločeno obravnava 
blagovne borze in pobudo za surovine;
vendar ugotavlja, da je treba strategijo o 
surovinah vključiti v močno inovacijsko in 
industrijsko politiko za Evropo;
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Predlog spremembe 35
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen z novim sporočilom 
Komisije, ki presega pobudo za surovine in 
vključuje tudi blagovne borze; poziva 
Komisijo, naj ustrezno ločeno obravnava 
blagovne borze in pobudo za surovine;

2. je seznanjen z novim sporočilom 
Komisije, ki presega pobudo za surovine in 
vključuje tudi blagovne borze; poziva 
Komisijo, naj ustrezno ločeno obravnava 
blagovne borze in pobudo za surovine, saj 
bo to podlaga za razvoj zanesljive oskrbe s 
surovinami v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 36
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da je razpoložljivost surovin, 
kot so kovinske rudnine, industrijske 
rudnine, gradbeni materiali, les in 
naravna guma, bistvenega pomena za 
možnosti razvoja, konkurenčnost in 
ohranitev evropske industrije;

Or. de

Predlog spremembe 37
Anni Podimata

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja dejstvo, da so današnji 
finančni trgi in blagovne borze bolj 
povezani kot kdaj koli prej in da je 
nestanovitnost cen blaga v veliki meri 
rezultat špekulacij;

Or. en

Predlog spremembe 38
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja veliko ponudbo naravnih 
virov v Evropi in potrebo po boljšem 
usklajevanju v zvezi z načinom 
pridobivanja, razdeljevanja, predelave, 
ponovne uporabe in recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 39
Anni Podimata

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo, naj nadaljuje pregled 
področja trgov v direktivi o finančnih 
storitvah, da bi tako zagotovila 
preglednejše trgovanje, in sicer z 
dovoljevanjem trgovanja z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na organiziranih 
mestih trgovanja in dajanjem pooblastila 
regulativnim organom za določanje 
omejitev pozicij;
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Predlog spremembe 40
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin; 
poziva Komisijo, naj poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, zmogljivosti za 
rafiniranje in medsebojnega vpliva nujno 
potrebnih surovin in z njimi povezanih 
navadnih kovin;

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin; 
poziva Komisijo, naj poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, zmogljivosti za 
rafiniranje in medsebojni vpliv nujno 
potrebnih surovin in z njimi povezanih 
navadnih kovin; poudarja potrebo po 
razlikovanju med surovinami na začetku 
in tistimi na koncu oskrbovalne verige, saj 
se obseg izvoznih posojil zelo razlikuje 
glede na stopnjo predelave, in da je treba 
to upoštevati pri analizi;

Or. en

Predlog spremembe 41
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin; 
poziva Komisijo, naj poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, zmogljivosti za 
rafiniranje in medsebojnega vpliva nujno 
potrebnih surovin in z njimi povezanih 
navadnih kovin;

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin, saj 
bo tako lahko opredelila posebno 
pomanjkanje surovin v Evropi; poziva 
Komisijo, naj poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, zmogljivosti za 
rafiniranje in medsebojni vpliv nujno 
potrebnih surovin in z njimi povezanih 
navadnih kovin;
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Or. en

Predlog spremembe 42
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin; 
poziva Komisijo, naj poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, zmogljivosti za 
rafiniranje in medsebojnega vpliva nujno 
potrebnih surovin in z njimi povezanih 
navadnih kovin;

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin; 
poziva Komisijo, naj redno posodablja 
seznam surovin in poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, zmogljivosti za 
rafiniranje in medsebojni vpliv nujno 
potrebnih surovin in z njimi povezanih 
navadnih kovin;

Or. ro

Predlog spremembe 43
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin; 
poziva Komisijo, naj poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, zmogljivosti za 
rafiniranje in medsebojnega vpliva nujno 
potrebnih surovin in z njimi povezanih 
navadnih kovin;

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin; 
poziva Komisijo, naj poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, in njihove zmogljivosti 
za nadaljnje rafiniranje, kot sta rafiniranje 
in pridobivanje, ki sta potrebna za 
proizvodnjo polizdelkov; opozarja na 
raznolikost logističnih paradigem za 
tokove surovin na skupnem trgu;

Or. pl
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Predlog spremembe 44
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin; 
poziva Komisijo, naj poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, zmogljivosti za 
rafiniranje in medsebojnega vpliva nujno 
potrebnih surovin in z njimi povezanih 
navadnih kovin;

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin, ki so 
vse „tehnološke kovine“; poziva Komisijo, 
naj poleg tega analizira oskrbovalne verige, 
odvisne od nujno potrebnih surovin, 
zmogljivosti za rafiniranje in medsebojni 
vpliv nujno potrebnih surovin in z njimi 
povezanih navadnih kovin; meni, da so 
potrebna nadaljnja prizadevanja za 
vzpostavitev radarja tveganja za nujno 
potrebne surovine; poudarja potrebo po 
reševanju težav v zvezi s preskrbo z 
elementi redkih zemelj; kljub temu 
poudarja, da je treba upoštevati vse nujno 
potrebne surovine;

Or. en

Predlog spremembe 45
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin; 
poziva Komisijo, naj poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, zmogljivosti za 
rafiniranje in medsebojnega vpliva nujno 
potrebnih surovin in z njimi povezanih 
navadnih kovin;

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin; 
poziva Komisijo, naj poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, sedanje in prihodnje 
potrebe in cene, zmogljivosti za rafiniranje 
evropskih industrij in medsebojni vpliv 
nujno potrebnih surovin in z njimi 
povezanih navadnih kovin; poziva 
Komisijo, naj analizira negativne učinke 
možnega pomanjkanja nujno potrebnih 
surovin, zlasti elementov redkih zemelj, v 
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sektorju obnovljivih virov energije, visoke 
tehnologije in obrambe;

Or. en

Predlog spremembe 46
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin; 
poziva Komisijo, naj poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, zmogljivosti za 
rafiniranje in medsebojnega vpliva nujno 
potrebnih surovin in z njimi povezanih 
navadnih kovin;

3. pozdravlja delo Komisije pri 
ugotavljanju nujno potrebnih surovin; 
poziva Komisijo, naj poleg tega analizira 
oskrbovalne verige, odvisne od nujno 
potrebnih surovin, zmogljivosti za 
rafiniranje in medsebojni vpliv nujno 
potrebnih surovin in z njimi povezanih 
navadnih kovin ter potrebo po tem, da se 
upoštevajo tudi surovine, ki niso redke, 
vendar so pomembne za zaustavitev 
gibanja k inflaciji, ki povečuje 
koncentracijo lastništva dobaviteljev;

Or. en

Predlog spremembe 47
Gaston Franco, Lara Comi

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. pozdravlja dejstvo, da sporočilo 
Komisije priznava, da v to strategijo sodijo 
tudi druge nujno potrebne surovine, kot je 
naravna guma; predlaga, da se pri 
naslednjem pregledu seznama nujno 
potrebnih surovin ustrezno upošteva izziv 
pri razvoju trajnostne oskrbe z naravno 
gumo; predlaga, naj eden od posebnih 
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ciljev diplomacije surovin postane 
razvijanje virov naravne gume zunaj 
ozemlja jugovzhodne Azije;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se 
pri razvrščanju surovin upoštevajo 
naslednja merila: poraba energije za 
njihovo pridobivanje, njihova končna 
uporaba, možnost njihove zamenjave ter 
njihova razpoložljivost na trgu EU in 
svetovnem trgu;

Or. pl

Predlog spremembe 49
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja trajnostni in dopolnilni 
pomen rabe lastnih virov v državah 
članicah EU, učinkovite trgovinske 
politike in dobrega upravljanja s 
surovinami, ki temelji na učinkoviti rabi 
in recikliranju, za evropsko politiko na 
področju surovin;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. opozarja, da se v okviru nujno 
potrebnih surovin nujna potrebnost 
različnih elementov razlikuje, zato se 
razlikujejo tudi njihova razpoložljivost in 
cene;

Or. en

Predlog spremembe 51
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poudarja, da omejitve dostopa do 
nujno potrebnih surovin, osnovnih kovin 
in elementov redkih zemelj resno ogrožajo 
konkurenčnost in inovativnost evropske 
industrije; meni, da so te omejitve 
neposredna posledica slabe rabe lastnih 
virov in tržnega protekcionizma držav, 
bogatih z viri;

Or. en

Predlog spremembe 52
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je učinkovito upravljanje 
politike o surovinah bistveno za učinkovito 

4. poudarja, da je učinkovito upravljanje 
politike o surovinah bistveno za učinkovito 
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strategijo; poudarja, da je znotraj Komisije 
in med državami članicami potrebno tesno 
usklajevanje; priporoča, da se podobno kot 
v Franciji in Združenih državah Amerike 
vzpostavi medresorska projektna skupina 
za surovine, ki bo pripravljala, spremljala 
in ocenjevala politike, da se zagotovi 
strateška usklajenost in spodbudi uvedba 
sistema zgodnjega opozarjanja; poziva 
Komisijo, naj spodbuja usklajevanje med 
državami članicami o zunanji razsežnosti; 
meni, da bi lahko za vzorec uporabili 
prihodnje sporočilo o zunanji razsežnosti 
energije;

strategijo o surovinah; ugotavlja, da mora 
učinkovita strategija vključevati stalen 
dialog z zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi; poudarja, da je znotraj Komisije 
in med državami članicami potrebno tesno 
usklajevanje; priporoča, da se podobno kot 
v Franciji in Združenih državah Amerike 
leta 2011 vzpostavi medresorska projektna 
skupina za surovine na visoki ravni, ki bo 
vključevala ustrezne generalne 
direktorate, Skupno raziskovalno središče, 
Evropsko agencijo za okolje in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, ki bo 
pripravljala, spremljala in ocenjevala 
politike, da se zagotovi strateška 
usklajenost in spodbudi uvedba sistema 
zgodnjega opozarjanja; poziva Komisijo, 
naj spodbuja države članice k razvoju 
lastnih strategij za surovine ter spodbuja 
usklajevanje in izmenjavo najboljših praks
med državami članicami, tudi o zunanji 
razsežnosti; predlaga, da bi lahko za 
vzorec uporabili prihodnje sporočilo o 
zunanji razsežnosti energije;

Or. en

Predlog spremembe 53
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je učinkovito upravljanje 
politike o surovinah bistveno za učinkovito 
strategijo; poudarja, da je znotraj Komisije 
in med državami članicami potrebno tesno 
usklajevanje; priporoča, da se podobno kot 
v Franciji in Združenih državah Amerike 
vzpostavi medresorska projektna skupina 
za surovine, ki bo pripravljala, spremljala 
in ocenjevala politike, da se zagotovi 
strateška usklajenost in spodbudi uvedba 
sistema zgodnjega opozarjanja; poziva 

4. poudarja, da je učinkovito upravljanje 
politike o surovinah bistveno za učinkovito 
strategijo; poudarja, da je znotraj Komisije 
in med državami članicami potrebno tesno 
usklajevanje; priporoča, da se podobno kot 
v Franciji in Združenih državah Amerike 
vzpostavi medresorska projektna skupina 
za surovine, ki bo pripravljala, spremljala 
in ocenjevala politike, vključno s 
sporazumi o partnerstvu, da se zagotovi 
strateška usklajenost in spodbudi uvedba 
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Komisijo, naj spodbuja usklajevanje med 
državami članicami o zunanji razsežnosti; 
meni, da bi lahko za vzorec uporabili 
prihodnje sporočilo o zunanji razsežnosti 
energije;

sistema zgodnjega opozarjanja; poziva 
Komisijo, naj spodbuja usklajevanje med 
državami članicami o zunanji razsežnosti; 
meni, da bi lahko za vzorec uporabili 
prihodnje sporočilo o zunanji razsežnosti 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 54
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je učinkovito upravljanje 
politike o surovinah bistveno za učinkovito 
strategijo; poudarja, da je znotraj Komisije 
in med državami članicami potrebno tesno 
usklajevanje; priporoča, da se podobno kot 
v Franciji in Združenih državah Amerike 
vzpostavi medresorska projektna skupina 
za surovine, ki bo pripravljala, spremljala 
in ocenjevala politike, da se zagotovi 
strateška usklajenost in spodbudi uvedba 
sistema zgodnjega opozarjanja; poziva 
Komisijo, naj spodbuja usklajevanje med 
državami članicami o zunanji razsežnosti; 
meni, da bi lahko za vzorec uporabili 
prihodnje sporočilo o zunanji razsežnosti 
energije;

4. poudarja, da je učinkovito upravljanje 
politike o surovinah bistveno za učinkovito 
strategijo; poudarja, da je znotraj Komisije 
in med državami članicami potrebno tesno 
usklajevanje; priporoča, da se podobno kot 
v Franciji in Združenih državah Amerike 
vzpostavi medresorska projektna skupina 
za surovine, ki bo pripravljala, spremljala 
in ocenjevala politike, vključno s 
sporazumi o partnerstvu, da se zagotovi 
strateška usklajenost in spodbudi uvedba 
sistema zgodnjega opozarjanja; poziva 
Komisijo, naj spodbuja usklajevanje med 
državami članicami o zunanji razsežnosti; 
meni, da bi lahko za vzorec uporabili 
prihodnje sporočilo o zunanji razsežnosti 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 55
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je učinkovito upravljanje 
politike o surovinah bistveno za učinkovito 
strategijo; poudarja, da je znotraj Komisije 
in med državami članicami potrebno tesno 
usklajevanje; priporoča, da se podobno kot 
v Franciji in Združenih državah Amerike 
vzpostavi medresorska projektna skupina 
za surovine, ki bo pripravljala, spremljala 
in ocenjevala politike, da se zagotovi 
strateška usklajenost in spodbudi uvedba 
sistema zgodnjega opozarjanja; poziva 
Komisijo, naj spodbuja usklajevanje med 
državami članicami o zunanji razsežnosti; 
meni, da bi lahko za vzorec uporabili 
prihodnje sporočilo o zunanji razsežnosti 
energije;

4. poudarja, da je učinkovito upravljanje 
politike o surovinah bistveno za učinkovito 
strategijo; poudarja, da je znotraj Komisije 
in Evropskega parlamenta ter med 
državami članicami potrebno tesno 
usklajevanje; priporoča, da se podobno kot 
v Franciji in Združenih državah Amerike 
vzpostavi medresorska projektna skupina 
za surovine, ki bo pripravljala, spremljala 
in ocenjevala politike, da se zagotovi 
strateška usklajenost in spodbudi uvedba 
sistema zgodnjega opozarjanja; poziva 
Komisijo, naj spodbuja usklajevanje med 
državami članicami o zunanji razsežnosti; 
meni, da bi lahko za vzorec uporabili 
prihodnje sporočilo o zunanji razsežnosti 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 56
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da je povpraševanje po 
mineralnih in organskih snoveh, vodi in 
zraku odvisno od široko zastavljene 
inovacijske politike na področju 
zamenjave materialov, ki je povezana z 
njihovo končno uporabo za proizvodnjo 
tržnih proizvodov; zato je treba podpirati 
inovativne rešitve za pridobivanje 
gradbenih materialov za gradbeni sektor 
in strojništvo ter materialov za 
pridobivanje snovi s posebnimi fizikalnimi 
in kemijskimi lastnostmi, kot so kovine 
redkih zemelj in baker;

Or. pl
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Predlog spremembe 57
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. priznava, da so prisotne težave s 
preskrbo s surovinami za lesno industrijo 
in sektor obnovljivih virov energije, ter 
vztrajno poudarja, da je treba lesne 
izdelke uporabljati „kaskadno“ (tj. najprej 
za izdelke na osnovi lesa, nato kot 
predelane in ponovno uporabljene ali 
reciklirane izdelke ter nazadnje za 
proizvodnjo energijo), kar je temeljno 
merilo, ki ga je treba upoštevati pri 
razvoju meril politike za obnovljive vire 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 58
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da bo ustrezno delovanje 
trga s surovinami zagotovilo potrebne 
spodbude za podjetja, da bodo bolj 
gospodarno ravnala z viri, reciklirala in 
nadalje vlagala v dejavnosti raziskav in 
razvoja na področju zamenjave; zato 
poziva Komisijo, naj spodbuja ustrezno 
delovanje trga s surovinami;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj pripravi 
dolgoročni „evropski načrt za surovine do 
leta 2050“, na podlagi katerega bi lahko 
ugotovila, kakšen bo možen prihodnji 
razvoj dogodkov ter kakšne bodo 
nevarnosti in priložnosti v sektorju 
surovin in nujno potrebnih surovin, ter ki 
bi pomagal evropskim industrijam ter 
akademskim in raziskovalnim ustanovam 
pri dolgoročnem načrtovanju in 
naložbah;

Or. en

Predlog spremembe 60
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, naj 
v okviru naslednjega okvirnega programa 
za raziskave razvijejo program za 
raziskave in inovacije na področju novih 
materialov in materialov, ki bi lahko v 
prihodnosti nadomestili obstoječe 
surovine, za katere primanjkuje virov;

Or. ro

Predlog spremembe 61
Marian-Jean Marinescu
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Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da bo ustrezno delovanje 
trga zagotovilo potrebne spodbude za 
podjetja, da bodo bolj gospodarno ravnala 
z viri, reciklirala in iskala zamenjave; zato 
poziva Komisijo, naj spodbuja ustrezno 
delovanje trga s surovinami;

Or. en

Predlog spremembe 62
Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da bo ustrezno delovanje 
trga zagotovilo potrebne spodbude za 
podjetja, da bodo bolj gospodarno ravnala 
z viri, reciklirala in iskala zamenjave; zato 
poziva Komisijo, naj spodbuja ustrezno 
delovanje trga s surovinami;

Or. en

Predlog spremembe 63
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da bo ustrezno delovanje 
trga zagotovilo potrebne spodbude za 
podjetja, da bodo bolj gospodarno ravnala 
z viri, reciklirala in iskala zamenjave; zato 
poziva Komisijo, naj spodbuja ustrezno 
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delovanje trga s surovinami;

Or. en

Predlog spremembe 64
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj opravi podrobno 
analizo glede razpoložljivosti lesa, ob 
upoštevanju morebitnega povpraševanja s 
strani gozdarske industrije in sektorja 
obnovljivih virov energije (biomasa);

Or. en

Predlog spremembe 65
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vztraja, da je treba z letnim poročilom o 
napredku Evropski parlament redno 
obveščati o razvoju pobude za surovine;

5. vztraja, da je treba z letnim poročilom o 
napredku Evropski parlament redno 
obveščati o razvoju pobude za surovine in 
uresničitvi njenih ciljev; poziva, naj to 
poročilo vključuje tudi oceno nujno 
potrebnih surovin s stališča zaveze EU 
glede usklajenosti politik za razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 66
Jo Leinen
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vztraja, da je treba z letnim poročilom o 
napredku Evropski parlament redno 
obveščati o razvoju pobude za surovine;

5. vztraja, da je treba z letnim poročilom o 
napredku Evropski parlament redno 
obveščati o razvoju pobude za surovine, to 
poročilo pa mora vključevati podatke o 
meritvah pridobivanja in rabe nujno 
potrebnih surovin glede na njun globalni 
vpliv na okolje in socialni vpliv;

Or. en

Predlog spremembe 67
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vztraja, da je treba z letnim poročilom o 
napredku Evropski parlament redno 
obveščati o razvoju pobude za surovine;

5. poziva Komisijo, naj predloži letno 
poročilo o napredku razvoja pobude za 
surovine;

Or. en

Predlog spremembe 68
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da je treba trge – zlasti za 
hrano, elektriko in plin – ustrezno 
nadzirati, da se lahko tako ugotovijo 
morebitni primeri zlorabe in odpravijo 
neupravičene špekulacije;

Or. lt
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Predlog spremembe 69
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je dostop do surovin 
bistven za industrijo, vključno z malimi in 
srednjimi podjetji, ter da je nepredvidljivo 
nihanje cen velik dejavnik tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 70
Herbert Reul

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Priložnost za evropsko industrijo: 
gospodarno ravnanje z viri, recikliranje in 
zamenjava

Izziv za evropsko industrijo: gospodarno 
ravnanje z viri, recikliranje in zamenjava

Or. de

Predlog spremembe 71
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Priložnost za evropsko industrijo: 
gospodarno ravnanje z viri, recikliranje in 
zamenjava

Priložnost za evropsko industrijo: 
gospodarno ravnanje z viri, ponovna 
uporaba, recikliranje in zamenjava

Or. en
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Predlog spremembe 72
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-
leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
meni, da je treba pred pripravo kakršne 
koli pobude na tem področju izvesti 
neodvisno in celovito oceno učinka ter 
analizo stroškov in koristi, da bi izpolnili 
pogoje za gospodarsko učinkovitost in 
ohranili konkurenčnost evropske 
industrije; opozarja, da bi morala Komisija 
podpirati socialne inovacije, spremembe 
načina življenja in nove koncepte, kot so 
eko-leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

Or. en

Predlog spremembe 73
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
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konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-
leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
poudarja, da je treba dosledno izvajati 
pravno zavezujočo evropsko hierarhijo 
ravnanja z odpadki, določeno v okvirni 
direktivi o odpadkih, ki daje prednost 
preprečevanju, ponovni uporabi in 
recikliranju, ki jim sledita predelava in 
odstranjevanje; opozarja, da bi morala 
Komisija podpirati socialne inovacije, 
spremembe načina življenja in nove 
koncepte, kot so eko-leasing, leasing 
kemikalij (chemical leasing) in souporaba 
kemikalij (chemical sharing);

Or. en

Predlog spremembe 74
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-
leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da medtem ko je 
trgovinska politika ključni ukrep v 
kratkoročnem smislu, bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-
leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

Or. en
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Predlog spremembe 75
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje 
ravnati z viri, reciklirati in zmanjšati 
njihovo rabo; opozarja, da bi morala 
Komisija podpirati socialne inovacije, 
spremembe načina življenja in nove 
koncepte, kot so eko-leasing, leasing 
kemikalij (chemical leasing) in souporaba 
kemikalij (chemical sharing);

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da medtem ko so 
ukrepi v okviru trgovinske politike ključno 
vprašanje, ki ga je treba rešiti 
kratkoročno, bo treba za konkurenčnost, 
trajnost in varnost oskrbe gospodarneje 
ravnati z viri, reciklirati in zmanjšati 
njihovo rabo; opozarja, da bi morala 
Komisija podpirati socialne inovacije, 
spremembe načina življenja in nove 
koncepte, kot so eko-leasing, leasing 
kemikalij (chemical leasing) in souporaba 
kemikalij (chemical sharing);

Or. en

Predlog spremembe 76
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU, poveča 
konkurenčnost ter dosežejo visoke in 
stabilne ravni zaposlovanja 
visokokvalificiranih delavcev; ugotavlja, 
da bo treba za konkurenčnost, trajnost in 
varnost oskrbe na srednji in dolgi rok 
gospodarneje ravnati z viri, reciklirati in 
zmanjšati njihovo rabo; opozarja, da bi 
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leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

morala Komisija podpirati socialne 
inovacije, spremembe načina življenja in 
nove koncepte, kot so eko-leasing, leasing 
kemikalij (chemical leasing) in souporaba 
kemikalij (chemical sharing);

Or. en

Predlog spremembe 77
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-
leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo 
ter oblikovati zelene tehnologije; opozarja, 
da bi morala Komisija podpirati socialne 
inovacije, spremembe načina življenja in 
nove koncepte, kot so eko-leasing, leasing 
kemikalij (chemical leasing) in souporaba 
kemikalij (chemical sharing);

Or. fr

Predlog spremembe 78
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
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industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-
leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo 
ter uvesti načelo „uporabljaj ga dlje“; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-
leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

Or. en

Predlog spremembe 79
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-
leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske raziskave in 
inovacije oživi industrijska osnova EU, 
tehnološka zmogljivost in strokovno 
znanje ter poveča konkurenčnost; 
ugotavlja, da bo treba za konkurenčnost, 
trajnost in varnost oskrbe na srednji in 
dolgi rok gospodarneje ravnati z viri, 
reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-
leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

Or. en

Predlog spremembe 80
Herbert Reul
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-
leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

6. ugotavlja, da lahko premagovanje 
izzivov v zvezi s surovinami tudi prispeva k 
temu, da se z drznimi strategijami za 
industrijske inovacije oživi industrijska 
osnova EU in poveča konkurenčnost; 
ugotavlja, da bo treba za konkurenčnost, 
trajnost in varnost oskrbe na srednji in 
dolgi rok gospodarneje ravnati z viri, 
reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-
leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

Or. de

Predlog spremembe 81
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, reciklirati in zmanjšati njihovo rabo; 
opozarja, da bi morala Komisija podpirati 
socialne inovacije, spremembe načina 
življenja in nove koncepte, kot so eko-
leasing, leasing kemikalij (chemical 
leasing) in souporaba kemikalij (chemical 
sharing);

6. ugotavlja, da so izzivi v zvezi s 
surovinami tudi priložnost, da se z drznimi 
strategijami za industrijske inovacije oživi 
industrijska osnova EU in poveča 
konkurenčnost; ugotavlja, da bo treba za 
konkurenčnost, trajnost in varnost oskrbe 
na srednji in dolgi rok gospodarneje ravnati 
z viri, povečati njihovo ponovno uporabo 
in energijsko učinkovito recikliranje ter
zmanjšati njihovo rabo; opozarja, da bi 
morala Komisija podpirati socialne 
inovacije, spremembe načina življenja in 
nove koncepte, kot so eko-leasing, leasing 
kemikalij (chemical leasing) in souporaba 
kemikalij (chemical sharing);
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Or. en

Predlog spremembe 82
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da je treba vzpostaviti evropski 
okvir za tržni nadzor in novim 
institucijam, odgovornim za regulacijo 
področja energije, dodeliti potrebna 
pooblastila za zagotovitev pravilnega 
delovanja energetskih trgov ter 
konkurenčnega in preglednega 
notranjega trga za evropska podjetja in 
državljane,

Or. lt

Predlog spremembe 83
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je dostop do surovin 
bistven za celotni industrijski sektor, 
vključno z malimi in srednjimi podjetji, 
zlasti glede na nepredvidljivo nihanje cen;

Or. en

Predlog spremembe 84
Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
vključi cilj, da se učinkovitost virov 
izboljša za 3 % letno brez gibanja BDP; 
poziva Komisijo, naj razvije zanesljivo 
metodologijo za oceno gospodarnega 
ravnanja z viri;

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov;

Or. en

Predlog spremembe 85
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj
vključi cilj, da se učinkovitost virov 
izboljša za 3 % letno brez gibanja BDP; 
poziva Komisijo, naj razvije zanesljivo 
metodologijo za oceno gospodarnega 
ravnanja z viri;

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj v 
okviru svoje vodilne pobude „Evropa, 
gospodarna z viri“ razvije zanesljivo 
metodologijo za oceno gospodarnega 
ravnanja z viri in obstoječih možnosti za 
nadaljnje izboljšanje, ki bi omogočala tudi 
primerjavo z industrijami v drugih 
državah, tako da bi bilo mogoče o ciljih 
izboljšanja učinkovitosti surovin v Evropi 
razpravljati na objektivni podlagi;

Or. en

Predlog spremembe 86
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
vključi cilj, da se učinkovitost virov 
izboljša za 3 % letno brez gibanja BDP;
poziva Komisijo, naj razvije zanesljivo 
metodologijo za oceno gospodarnega 
ravnanja z viri;

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
razvije zanesljivo metodologijo za oceno 
gospodarnega ravnanja z viri, da bo tako 
lahko določila cilj za letne izboljšave na 
področju učinkovitosti virov;

Or. de

Predlog spremembe 87
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
vključi cilj, da se učinkovitost virov 
izboljša za 3 % letno brez gibanja BDP; 
poziva Komisijo, naj razvije zanesljivo 
metodologijo za oceno gospodarnega 
ravnanja z viri;

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
razvije zanesljivo metodologijo za oceno 
gospodarnega ravnanja z viri; poziva 
Komisijo, naj opredeli ovire za povečanje 
produktivnosti virov (npr. tehnične ovire, 
stroške itd.);

Or. de

Predlog spremembe 88
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
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vključi cilj, da se učinkovitost virov 
izboljša za 3 % letno brez gibanja BDP; 
poziva Komisijo, naj razvije zanesljivo 
metodologijo za oceno gospodarnega 
ravnanja z viri;

vključi cilj, da se učinkovitost virov 
izboljša za 3 % letno brez gibanja BDP; 
poziva Komisijo, naj razvije zanesljivo 
metodologijo za oceno gospodarnega 
ravnanja z viri, ob upoštevanju dela 
Eurostata na tem področju; poziva 
Evropsko komisijo, naj opredeli 
dolgoročen ambiciozen cilj, kot je 
doseganje rabe 6–10 ton virov na leto na 
osebo do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 89
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
vključi cilj, da se učinkovitost virov 
izboljša za 3 % letno brez gibanja BDP; 
poziva Komisijo, naj razvije zanesljivo 
metodologijo za oceno gospodarnega 
ravnanja z viri;

7. poudarja, da je treba gospodarsko rast 
ločiti od povečevanja rabe virov; zato 
pozdravlja dejstvo, da namerava Komisija 
sprožiti vodilno pobudo o učinkovitosti 
virov; poziva Komisijo, naj vključi cilj, da 
se učinkovitost virov izboljša za 3 % letno 
brez gibanja BDP; poziva Komisijo, naj 
razvije zanesljivo metodologijo za oceno 
gospodarnega ravnanja z viri in 
upoštevanje vpliva uporabljenega vira na 
okolje;

Or. en

Predlog spremembe 90
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
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Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
vključi cilj, da se učinkovitost virov 
izboljša za 3 % letno brez gibanja BDP;
poziva Komisijo, naj razvije zanesljivo 
metodologijo za oceno gospodarnega 
ravnanja z viri;

Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
razvije zanesljivo metodologijo za oceno 
gospodarnega ravnanja z viri;

Or. en

Predlog spremembe 91
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
vključi cilj, da se učinkovitost virov 
izboljša za 3 % letno brez gibanja BDP; 
poziva Komisijo, naj razvije zanesljivo 
metodologijo za oceno gospodarnega 
ravnanja z viri;

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
vključi cilj, da se učinkovitost virov 
izboljša za 3 % letno brez gibanja BDP; 
poziva Komisijo, naj razvije zanesljivo 
metodologijo za oceno gospodarnega 
ravnanja z viri z nizom kazalnikov za 
količinsko ovrednotenje skupne rabe 
materialov ter globalnega odtisa, kar 
zadeva zemljo, vodo in ogljik;

Or. en

Predlog spremembe 92
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
vključi cilj, da se učinkovitost virov 

7. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija sprožiti vodilno pobudo o 
učinkovitosti virov; poziva Komisijo, naj 
vključi cilj za izboljšanje učinkovitosti
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izboljša za 3 % letno brez gibanja BDP; 
poziva Komisijo, naj razvije zanesljivo 
metodologijo za oceno gospodarnega 
ravnanja z viri;

virov; poziva Komisijo, naj razvije 
zanesljivo metodologijo za oceno 
gospodarnega ravnanja z viri;

Or. en

Predlog spremembe 93
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva k razširjanju informacij o 
sedanjih gozdarskih ukrepih v okviru 
različnih politik Unije, ki se nezadostno 
uporabljajo, zlasti o tistih, ki so 
namenjeni izboljšanju ekonomske 
vrednosti gozda, kot je ponovna zasaditev, 
ki je predvidena v programih za razvoj 
podeželja, da bi tako izboljšali 
razpoložljivost lesnih surovin;

Or. fr

Predlog spremembe 94
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poudarja, da je treba na evropski ravni 
začeti informacijsko kampanjo za 
spodbujanje uporabe lesa v vseh oblikah 
zaradi njegovih posebnih lastnosti, 
simbolične vrednosti, koristi za okolje, 
zlasti v smislu njegove zmogljivosti 
shranjevanja ogljika, in pomena za 
podeželske dejavnosti;
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Or. fr

Predlog spremembe 95
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. poudarja, da je treba nujno sprejeti 
„načrt za proizvodnjo lesa“ na evropski 
ravni, kot je bilo predlagano v sklepih 
konference strokovnih gozdarskih 
organizacij, ki je potekala 
26. septembra 2008 v mestu Compiègne v 
Franciji; zahteva, da se pri javnem 
naročanju daje prednost uporabi lesa kot 
primarnega ekološkega materiala; 
predlaga, naj se biomasa, zlasti lesna 
biomasa, v celoti vključi v politike za 
razvoj obnovljivih virov energije;

Or. fr

Predlog spremembe 96
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo, poziva pa Komisijo, naj preuči, 
ali je lahko koristen davek na rabo vode 
in tal;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 97
Judith A. Merkies, Jo Leinen
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo, poziva pa Komisijo, naj preuči, 
ali je lahko koristen davek na rabo vode in 
tal;

8. poziva Komisijo, naj naroči študijo 
učinkov davka na rudnine, surovine za 
neenergetske namene ter rabo vode in tal, 
s posebnim poudarkom na možnih 
nenamernih posledicah, kot so povratni 
učinek, netrajnostna zamenjava, skrivanje 
gospodarskih dejavnosti ali njihov prenos 
v države, ki niso članice EU;

Or. en

Predlog spremembe 98
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo, poziva pa Komisijo, naj preuči, 
ali je lahko koristen davek na rabo vode 
in tal;

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo;

Or. de

Predlog spremembe 99
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo, poziva pa Komisijo, naj preuči, 
ali je lahko koristen davek na rabo vode 
in tal;

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo;
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Or. en

Predlog spremembe 100
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo, poziva pa Komisijo, naj preuči, 
ali je lahko koristen davek na rabo vode 
in tal;

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo za povečanje učinkovitosti virov;

Or. de

Predlog spremembe 101
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo, poziva pa Komisijo, naj preuči, 
ali je lahko koristen davek na rabo vode 
in tal;

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo;

Or. ro

Predlog spremembe 102
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo, poziva pa Komisijo, naj preuči, 
ali je lahko koristen davek na rabo vode in 

8. meni, da davek na lastne rudnine ni 
ustrezno fiskalno sredstvo za spodbujanje 
razvoja surovin, poziva pa Komisijo, naj 
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tal; preuči, ali je lahko koristen davek na rabo 
vode in zraka ter tal in geoloških struktur;

Or. pl

Predlog spremembe 103
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo, poziva pa Komisijo, naj preuči, 
ali je lahko koristen davek na rabo vode in 
tal;

8. meni, da davek na rudnine ni ustrezno 
sredstvo; poziva Komisijo, naj se 
osredotoči na povečevanje učinkovitosti 
surovin v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 104
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj instrumente 
okoljsko primerne zasnove razširi na 
surovine, sodeluje z organi za 
standardizacijo, oceni izvedljivost 
programa najboljšega tekmeca za 
proizvode glede na gospodarno ravnanje z 
viri, okrepi svetovalne storitve o 
gospodarnem ravnanju z viri, zlasti za mala 
in srednja podjetja, ter poziva podjetja, naj 
izkoristijo sistem za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS); poziva Komisijo in 
države članice, naj prek javnih naročil 
spodbujajo proizvode z učinkovito rabo 
virov in proizvode, ki uporabljajo 
sekundarne surovine; poudarja, da bi bilo 
dobro za povečanje vpliva potrošnikov k 

9. poziva Komisijo, naj instrumente 
okoljsko primerne zasnove razširi na 
surovine, sodeluje z organi za 
standardizacijo, oceni izvedljivost 
programa najboljšega tekmeca za 
proizvode glede na gospodarno ravnanje z 
viri, okrepi svetovalne storitve o 
gospodarnem ravnanju z viri, zlasti za mala 
in srednja podjetja, npr. s krepitvijo takih 
programov v evropski Izvajalski agenciji 
za konkurenčnost in inovativnost (EACI);
poziva Komisijo, naj podpre mala in 
srednja podjetja na tem področju, med 
drugim s kampanjami za ozaveščanje, 
spodbujanjem izmenjave najboljših praks 
med državami članicami ter 
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informacijam o proizvodih in znaku za 
okolje dodati informacije o porabi virov; 
poziva evropske organe za standardizacijo, 
naj pri določanju standardov upoštevajo 
vprašanje o učinkovitem ravnanju z viri;

zagotavljanjem dostopa do ustreznih 
raziskav v okviru sedmega okvirnega 
programa in prihodnjih raziskovalnih 
programov EU; poziva podjetja, naj 
izkoristijo sistem za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS) ali standarde ISO; poziva 
Komisijo in države članice, naj prek javnih 
naročil spodbujajo proizvode z učinkovito 
rabo virov in proizvode, ki uporabljajo 
sekundarne surovine, ter zagotavljajo 
preudarno in pregledno recikliranje, ko se 
ti proizvodi izrabijo; ugotavlja, da pri 
recikliranju ni pomembna le količina, 
ampak tudi kakovost; zato poudarja, da
morajo biti proizvodi zasnovani tako, da 
jih je mogoče reciklirati; poudarja, da bi 
bilo za povečanje vpliva potrošnikov dobro
k informacijam o proizvodih in znaku za 
okolje dodati informacije o porabi virov; 
poziva evropske organe za standardizacijo, 
naj pri določanju standardov upoštevajo 
vprašanje gospodarnega ravnanja z viri;

Or. en

Predlog spremembe 105
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj instrumente 
okoljsko primerne zasnove razširi na 
surovine, sodeluje z organi za 
standardizacijo, oceni izvedljivost 
programa najboljšega tekmeca za 
proizvode glede na gospodarno ravnanje z 
viri, okrepi svetovalne storitve o 
gospodarnem ravnanju z viri, zlasti za mala 
in srednja podjetja, ter poziva podjetja, naj 
izkoristijo sistem za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS); poziva Komisijo in 
države članice, naj prek javnih naročil 
spodbujajo proizvode z učinkovito rabo 

9. poziva Komisijo, naj instrumente 
okoljsko primerne zasnove razširi na 
surovine, sodeluje z organi za 
standardizacijo, oceni izvedljivost 
programa najboljšega tekmeca za 
proizvode glede na gospodarno ravnanje z 
viri, okrepi svetovalne storitve o 
gospodarnem ravnanju z viri, zlasti za mala 
in srednja podjetja, ter poziva podjetja, naj 
izkoristijo sistem za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS); poziva Komisijo in 
države članice, naj prek javnih naročil 
spodbujajo proizvode z učinkovito rabo 
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virov in proizvode, ki uporabljajo 
sekundarne surovine; poudarja, da bi bilo 
dobro za povečanje vpliva potrošnikov k 
informacijam o proizvodih in znaku za 
okolje dodati informacije o porabi virov; 
poziva evropske organe za standardizacijo, 
naj pri določanju standardov upoštevajo 
vprašanje o učinkovitem ravnanju z viri;

virov in proizvode, ki uporabljajo 
sekundarne surovine; poudarja, da bi bilo 
za povečanje vpliva potrošnikov dobro k 
informacijam o proizvodih in znaku za 
okolje dodati informacije o porabi virov; 
poziva evropske organe za standardizacijo, 
naj pri določanju standardov upoštevajo 
vprašanje gospodarnega ravnanja z viri;
vztraja, naj Komisija pripravi študijo o 
hierarhiji surovin, in sicer o sestavi 
dobavnih verig in rabi surovin glede na 
njihovo najvišjo dodano vrednost v 
gospodarskem, okoljskem in socialnem 
merilu;

Or. en

Predlog spremembe 106
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj instrumente 
okoljsko primerne zasnove razširi na 
surovine, sodeluje z organi za 
standardizacijo, oceni izvedljivost 
programa najboljšega tekmeca za 
proizvode glede na gospodarno ravnanje z 
viri, okrepi svetovalne storitve o 
gospodarnem ravnanju z viri, zlasti za mala 
in srednja podjetja, ter poziva podjetja, naj 
izkoristijo sistem za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS); poziva Komisijo in 
države članice, naj prek javnih naročil 
spodbujajo proizvode z učinkovito rabo 
virov in proizvode, ki uporabljajo 
sekundarne surovine; poudarja, da bi bilo 
dobro za povečanje vpliva potrošnikov k 
informacijam o proizvodih in znaku za 
okolje dodati informacije o porabi virov; 
poziva evropske organe za standardizacijo, 
naj pri določanju standardov upoštevajo 
vprašanje o učinkovitem ravnanju z viri;

9. poziva Komisijo, naj oceni možnost 
uvedbe novih instrumentov za spremljanje 
surovin za proizvode in okrepi svetovalne 
storitve o gospodarnem ravnanju z viri, 
zlasti za mala in srednja podjetja, ter 
poziva podjetja, naj izkoristijo sistem za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS); 
poziva Komisijo in države članice, naj prek 
javnih naročil spodbujajo proizvode z 
učinkovito rabo virov in proizvode, ki 
uporabljajo sekundarne surovine; poudarja, 
da bi bilo za povečanje vpliva potrošnikov 
dobro k informacijam o proizvodih in 
znaku za okolje dodati informacije o porabi 
virov; poziva evropske organe za 
standardizacijo, naj pri določanju 
standardov upoštevajo vprašanje 
gospodarnega ravnanja z viri;
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Or. en

Predlog spremembe 107
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj instrumente 
okoljsko primerne zasnove razširi na 
surovine, sodeluje z organi za 
standardizacijo, oceni izvedljivost 
programa najboljšega tekmeca za 
proizvode glede na gospodarno ravnanje z 
viri, okrepi svetovalne storitve o 
gospodarnem ravnanju z viri, zlasti za mala 
in srednja podjetja, ter poziva podjetja, naj 
izkoristijo sistem za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS); poziva Komisijo in 
države članice, naj prek javnih naročil 
spodbujajo proizvode z učinkovito rabo 
virov in proizvode, ki uporabljajo 
sekundarne surovine; poudarja, da bi bilo 
dobro za povečanje vpliva potrošnikov k 
informacijam o proizvodih in znaku za 
okolje dodati informacije o porabi virov; 
poziva evropske organe za standardizacijo, 
naj pri določanju standardov upoštevajo 
vprašanje o učinkovitem ravnanju z viri;

9. poziva Komisijo, naj preuči, ali bi bila 
razširitev instrumentov okoljsko primerne 
zasnove na surovine primerna, sodeluje z 
organi za standardizacijo, oceni 
izvedljivost programa najboljšega tekmeca 
za proizvode glede na gospodarno ravnanje 
z viri, okrepi svetovalne storitve o 
gospodarnem ravnanju z viri, zlasti za mala 
in srednja podjetja, ter poziva podjetja, naj 
izkoristijo sistem za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS); poziva Komisijo in 
države članice, naj prek javnih naročil
spodbujajo proizvode z učinkovito rabo 
virov in proizvode, ki uporabljajo 
sekundarne surovine; poudarja, da bi bilo 
za povečanje vpliva potrošnikov dobro k 
informacijam o proizvodih in znaku za 
okolje dodati informacije o porabi virov; 
poziva evropske organe za standardizacijo, 
naj pri določanju standardov upoštevajo 
vprašanje gospodarnega ravnanja z viri;

Or. de

Predlog spremembe 108
Francesco De Angelis

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj instrumente 
okoljsko primerne zasnove razširi na 
surovine, sodeluje z organi za 

9. poziva Komisijo, naj instrumente 
okoljsko primerne zasnove razširi na 
surovine, sodeluje z organi za 
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standardizacijo, oceni izvedljivost 
programa najboljšega tekmeca za
proizvode glede na gospodarno ravnanje z 
viri, okrepi svetovalne storitve o 
gospodarnem ravnanju z viri, zlasti za mala 
in srednja podjetja, ter poziva podjetja, naj 
izkoristijo sistem za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS); poziva Komisijo in 
države članice, naj prek javnih naročil 
spodbujajo proizvode z učinkovito rabo 
virov in proizvode, ki uporabljajo 
sekundarne surovine; poudarja, da bi bilo 
dobro za povečanje vpliva potrošnikov k 
informacijam o proizvodih in znaku za 
okolje dodati informacije o porabi virov; 
poziva evropske organe za standardizacijo, 
naj pri določanju standardov upoštevajo 
vprašanje o učinkovitem ravnanju z viri;

standardizacijo, oceni izvedljivost 
programa najboljšega tekmeca za 
proizvode glede na gospodarno ravnanje z 
viri, okrepi svetovalne storitve o 
gospodarnem ravnanju z viri, zlasti za 
mikro-, mala in srednja podjetja, ter poziva 
podjetja, naj izkoristijo sistem za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS); poziva 
Komisijo in države članice, naj prek javnih 
naročil spodbujajo proizvode z učinkovito 
rabo virov in proizvode, ki uporabljajo 
sekundarne surovine; poudarja, da bi bilo 
za povečanje vpliva potrošnikov dobro k 
informacijam o proizvodih in znaku za 
okolje dodati informacije o porabi virov; 
poziva evropske organe za standardizacijo, 
naj pri določanju standardov upoštevajo 
vprašanje gospodarnega ravnanja z viri;

Or. it

Predlog spremembe 109
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj pregleda, kako bi 
lahko spremenila direktivo za okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov, direktivo o 
izrabljenih vozilih, direktivo o odpadni 
električni in elektronski opremi in 
direktivo o odpadnih baterijah tako, da bi 
se povečalo recikliranje, ne le v splošnem 
smislu, ampak tudi recikliranje 
dragocenih surovin, vključno z redkimi 
zemljami, npr. z bolj specifičnimi 
zahtevami za razgradnjo, in naj predlaga 
ustrezne spremembe teh aktov;

Or. en
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Predlog spremembe 110
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da se redke zemlje 
uporabljajo za proizvodnjo zaslonov, 
mobilnih telefonov in drugih naprav za 
vsakodnevno uporabo ter so ključnega 
pomena za proizvodnjo visoko zmogljivih 
trajnih magnetov v vetrnih turbinah, 
električnih vozil, katalizatorjev za 
avtomobile, tiskanih vezij, optičnih vlaken 
in visokotemperaturnih superprevodnikov, 
saj so ti izdelki bistveni, če želi 
gospodarstvo EU postati okoljsko 
učinkovito;

Or. ro

Predlog spremembe 111
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da recikliranje prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo, naj začne poglobljeno 
preučevati pretok materiala EU, zlasti da se 
ugotovijo tokovi odpadkov;

10. ugotavlja, da ponovna uporaba in 
recikliranje prispevata k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov; poziva Komisijo, naj 
začne poglobljeno preučevati pretok 
materiala EU, zlasti da se ugotovijo tokovi 
odpadkov; poziva Komisijo, naj predlaga 
načrt za ustanovitev izvedbene agencije na 
področju odpadkov in posebnega 
evropskega organa, ki bi izvajal 
neposredne inšpekcijske preglede; poziva 
Komisijo, naj uskladi standarde in 
zakonodajo na področju recikliranja; 
poziva industrijska združenja držav članic, 
naj dejavno spodbujajo recikliranje pri 
svojih članih in olajšajo sodelovanje z 
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raziskovalnimi ustanovami in drugimi 
sektorji; poudarja, da je treba obseg 
proizvedenih odpadkov ločiti od 
povečevanja proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 112
Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da recikliranje prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo, naj začne poglobljeno 
preučevati pretok materiala EU, zlasti da 
se ugotovijo tokovi odpadkov;

10. ugotavlja, da recikliranje lahko 
prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov; ugotavlja, da je v veliko sektorjih 
že vzpostavljen celovit zakonodajni okvir 
za recikliranje, zato so v tistih sektorjih 
stopnje recikliranja visoke; zato poziva 
Komisijo, naj začne poglobljeno preučevati 
recikliranje v posameznih sektorjih, da bi 
ocenila, ali je mogoče na stroškovno 
učinkovit način sprejeti dodatne ukrepe, 
pri čemer je treba upoštevati vpliv na 
okolje; poleg tega poziva Komisijo, naj 
zagotovi ustrezno izvajanje veljavne 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 113
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da recikliranje prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo, naj začne poglobljeno 
preučevati pretok materiala EU, zlasti da se 

10. ugotavlja, da recikliranje in ponovna 
uporaba prispevata k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov; poziva Komisijo, naj 
začne poglobljeno preučevati pretok 
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ugotovijo tokovi odpadkov; materiala EU s končnim ciljem doseči 
trajnostno rabo surovin in zagotoviti 
splošno zanesljivost preskrbe; meni, da je 
treba to analizo izvesti na podlagi analiz 
življenjskega cikla materiala (rudarstvo, 
proizvodnja, potrošnja, stopnja odpadka). 
Tako nastala baza znanja bi omogočila 
industrijam, oblikovalcem politik in širši 
družbi, da povečajo prizadevanja za bolj 
trajnostno evropsko družbo;

Or. en

Predlog spremembe 114
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da recikliranje prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo, naj začne poglobljeno 
preučevati pretok materiala EU, zlasti da 
se ugotovijo tokovi odpadkov;

10. ugotavlja, da recikliranje lahko 
prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov; ugotavlja, da je v veliko sektorjih 
že vzpostavljen celovit zakonodajni okvir 
za recikliranje, zato so v tistih sektorjih 
stopnje recikliranja visoke; zato poziva 
Komisijo, naj začne poglobljeno preučevati 
recikliranje v posameznih sektorjih, da bi 
ocenila, ali je mogoče na stroškovno 
učinkovit način sprejeti dodatne ukrepe, 
pri čemer je treba upoštevati vpliv na 
okolje; poleg tega poziva Komisijo, naj 
zagotovi ustrezno izvajanje veljavne 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 115
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da recikliranje prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo, naj začne poglobljeno 
preučevati pretok materiala EU, zlasti da 
se ugotovijo tokovi odpadkov;

10. ugotavlja, da recikliranje prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo, naj začne poglobljeno 
preučevati recikliranje po posameznih 
sektorjih, da bi povečala učinkovitost in 
trajnostnost postopka ponovnega 
pridobivanja materialov;

Or. en

Predlog spremembe 116
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da recikliranje prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo, naj začne poglobljeno 
preučevati pretok materiala EU, zlasti da se 
ugotovijo tokovi odpadkov;

10. ugotavlja, da recikliranje prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo, naj začne poglobljeno 
preučevati pretok materiala EU, zlasti da se 
ugotovijo tokovi odpadkov; poziva 
Komisijo, naj spodbuja recikliranje 
surovin;

Or. en

Predlog spremembe 117
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da recikliranje prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo, naj začne poglobljeno 
preučevati pretok materiala EU, zlasti da se 
ugotovijo tokovi odpadkov;

10. ugotavlja, da recikliranje prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo, naj začne poglobljeno 
preučevati pretok materiala EU, zlasti da se 
ugotovijo prednostni tokovi odpadkov za 
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recikliranje;

Or. fr

Predlog spremembe 118
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. glede na to, da je raba surovin 
bistven vir proizvodnje toplogrednih 
plinov, meni, da je treba vire uporabljati 
učinkoviteje; poziva Komisijo, naj okrepi 
pravni okvir za krožno gospodarstvo, pri 
katerem so cikli materialov zaprti in se nič 
ne izgubi;

Or. en

Predlog spremembe 119
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je treba vlagati v 
recikliranje surovin in redkih zemelj, saj 
imajo rudarstvo, rafiniranje in 
recikliranje redkih zemelj lahko resne 
posledice za okolje, če se ne upravljajo 
ustrezno;

Or. ro

Predlog spremembe 120
Paul Rübig
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je treba vzpostaviti 
sinergije o recikliranju in podjetjem 
pomagati ugotoviti, kako lahko svojo
energijo, odpadke in stranski proizvode 
drugi uporabijo kot vir; poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo podobne 
pristope kot pristop, ki ga je Združeno 
kraljestvo uporabilo v nacionalnem 
programu za industrijsko simbiozo 
(National Industrial Symbiosis 
Programme);

11. ugotavlja, da je treba vzpostaviti 
industrijske sinergije o recikliranju in 
podjetjem pomagati oceniti, kako lahko 
njihovo energijo, odpadke in stranske 
proizvode drugi uporabijo kot vir; poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo 
opredeljevanje najboljših praks in njihovo 
nadaljnje razširjanje;

Or. en

Predlog spremembe 121
Francesco De Angelis

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je treba vzpostaviti 
sinergije o recikliranju in podjetjem 
pomagati ugotoviti, kako lahko svojo
energijo, odpadke in stranski proizvode 
drugi uporabijo kot vir; poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo podobne 
pristope kot pristop, ki ga je Združeno 
kraljestvo uporabilo v nacionalnem 
programu za industrijsko simbiozo 
(National Industrial Symbiosis 
Programme);

11. ugotavlja, da je treba vzpostaviti 
industrijske sinergije o recikliranju in 
podjetjem pomagati ugotoviti, kako lahko 
njihovo nezadostno uporabljeno energijo, 
odpadke in stranske proizvode drugi 
uporabijo kot vir; poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo podobne 
pristope kot je pristop, ki ga je Združeno 
kraljestvo uporabilo v nacionalnem 
programu za industrijsko simbiozo 
(National Industrial Symbiosis 
Programme);

Or. it

Predlog spremembe 122
Reinhard Bütikofer
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je treba vzpostaviti 
sinergije o recikliranju in podjetjem 
pomagati ugotoviti, kako lahko svojo 
energijo, odpadke in stranski proizvode
drugi uporabijo kot vir; poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo podobne 
pristope kot pristop, ki ga je Združeno 
kraljestvo uporabilo v nacionalnem 
programu za industrijsko simbiozo 
(National Industrial Symbiosis 
Programme);

11. ugotavlja, da je treba vzpostaviti 
industrijske sinergije o recikliranju in 
podjetjem pomagati ugotoviti, kako lahko 
njihove odpadke in stranske proizvode 
drugi uporabijo kot vir; poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo podobne 
pristope kot je pristop, ki ga je Združeno 
kraljestvo uporabilo v nacionalnem 
programu za industrijsko simbiozo 
(National Industrial Symbiosis 
Programme);

Or. en

Predlog spremembe 123
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. podpira razvoj predelave lesnih 
odpadkov kot vira energije, da bi se 
zmanjšala odvisnost od surovin ter tudi 
omilila konkurenca med tradicionalno
lesno industrijo (proizvodnja pohištva, 
palet itd.) in sektorjem zelene energije; 
meni, da je uporaba lesa kot vira energije 
dejansko koristnejša takrat, ko doseže les 
konec svoje življenjske dobe;

Or. fr

Predlog spremembe 124
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj razišče, ali bi bilo 
mogoče zaprta odlagališča ponovno odpreti 
za recikliranje potencialnega odpadnega 
materiala z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo, poleg tega pa naj preuči ostala 
odlagališča rudarskih in metalurških 
odpadkov ter naj do leta 2012 zaključi 
podatkovno zbirko EU o rudarskih 
odpadkih in uveljavi direktivo o rudarskih 
odpadkih ter zagotovi predelavo teh 
odpadkov z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo in spodbudi upravljanje 
življenjskega cikla stavb, da se zagotovi, 
da so materiali, uporabljeni za njihovo 
gradnjo, primerni za recikliranje;

12. poziva Komisijo, naj razišče, ali bi bilo 
mogoče zaprta odlagališča ponovno odpreti 
za recikliranje potencialnega odpadnega 
materiala z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo; meni, da bi to povečalo 
razpoložljivost surovin v Evropi in 
ustvarilo zelo potrebna nova delovna 
mesta po vsej Evropski uniji; poleg tega 
poziva Komisijo, naj preuči ostala 
odlagališča rudarskih in metalurških 
odpadkov ter naj do leta 2012 zaključi 
podatkovno zbirko EU o rudarskih 
odpadkih in uveljavi direktivo o rudarskih 
odpadkih ter zagotovi predelavo teh 
odpadkov z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo in spodbudi upravljanje 
življenjskega cikla stavb, da se zagotovi, 
da so materiali, uporabljeni za njihovo 
gradnjo, primerni za recikliranje;

Or. en

Predlog spremembe 125
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj razišče, ali bi bilo 
mogoče zaprta odlagališča ponovno odpreti 
za recikliranje potencialnega odpadnega 
materiala z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo, poleg tega pa naj preuči ostala 
odlagališča rudarskih in metalurških 
odpadkov ter naj do leta 2012 zaključi 
podatkovno zbirko EU o rudarskih 
odpadkih in uveljavi direktivo o rudarskih 
odpadkih ter zagotovi predelavo teh 
odpadkov z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo in spodbudi upravljanje 
življenjskega cikla stavb, da se zagotovi, 

12. poziva Komisijo, naj postopno uvede 
splošno prepoved odlagališč odpadkov po 
celotni Evropski uniji, razišče, ali bi bilo 
mogoče zaprta odlagališča ponovno odpreti 
za recikliranje potencialnega odpadnega 
materiala z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo, poleg tega pa naj preuči ostala 
odlagališča rudarskih in metalurških 
odpadkov ter naj do leta 2012 zaključi 
podatkovno zbirko EU o rudarskih 
odpadkih in uveljavi direktivo o rudarskih 
odpadkih ter zagotovi predelavo teh 
odpadkov z najboljšo razpoložljivo 
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da so materiali, uporabljeni za njihovo 
gradnjo, primerni za recikliranje;

tehnologijo in spodbudi upravljanje 
življenjskega cikla stavb, da se zagotovi, 
da so materiali, uporabljeni za njihovo 
gradnjo, primerni za recikliranje;

Or. de

Predlog spremembe 126
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj razišče, ali bi bilo 
mogoče zaprta odlagališča ponovno odpreti 
za recikliranje potencialnega odpadnega 
materiala z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo, poleg tega pa naj preuči ostala 
odlagališča rudarskih in metalurških 
odpadkov ter naj do leta 2012 zaključi 
podatkovno zbirko EU o rudarskih 
odpadkih in uveljavi direktivo o rudarskih 
odpadkih ter zagotovi predelavo teh 
odpadkov z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo in spodbudi upravljanje 
življenjskega cikla stavb, da se zagotovi, 
da so materiali, uporabljeni za njihovo 
gradnjo, primerni za recikliranje;

12. poziva Komisijo, naj razišče, ali bi bilo 
mogoče zaprta odlagališča ponovno odpreti 
za recikliranje potencialnega odpadnega 
materiala z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo, pri čemer mora najprej izvesti 
neodvisno presojo učinkov ter analizo 
stroškov in koristi, poleg tega pa naj preuči 
ostala odlagališča rudarskih in metalurških 
odpadkov ter naj do leta 2012 zaključi 
podatkovno zbirko EU o rudarskih 
odpadkih in uveljavi direktivo o rudarskih 
odpadkih ter zagotovi predelavo teh 
odpadkov z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo in spodbudi upravljanje 
življenjskega cikla stavb, da se zagotovi, 
da so materiali, uporabljeni za njihovo 
gradnjo, primerni za recikliranje;

Or. en

Predlog spremembe 127
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj razišče, ali bi bilo 12. poziva Komisijo, naj razišče, ali bi bilo 
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mogoče zaprta odlagališča ponovno odpreti 
za recikliranje potencialnega odpadnega 
materiala z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo, poleg tega pa naj preuči ostala 
odlagališča rudarskih in metalurških 
odpadkov ter naj do leta 2012 zaključi 
podatkovno zbirko EU o rudarskih 
odpadkih in uveljavi direktivo o rudarskih 
odpadkih ter zagotovi predelavo teh 
odpadkov z najboljšo razpoložljivo
tehnologijo in spodbudi upravljanje 
življenjskega cikla stavb, da se zagotovi, 
da so materiali, uporabljeni za njihovo 
gradnjo, primerni za recikliranje;

mogoče zaprta odlagališča ponovno odpreti 
za recikliranje potencialnega odpadnega 
materiala z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo, poleg tega pa naj preuči ostala 
odlagališča rudarskih in metalurških 
odpadkov ter naj do leta 2012 zaključi 
podatkovno zbirko EU o rudarskih 
odpadkih in uveljavi direktivo o rudarskih 
odpadkih ter zagotovi predelavo teh 
odpadkov z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo in spodbudi upravljanje 
življenjskega cikla stavb;

Or. en

Predlog spremembe 128
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj razišče, ali bi bilo 
mogoče zaprta odlagališča ponovno odpreti 
za recikliranje potencialnega odpadnega 
materiala z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo, poleg tega pa naj preuči ostala 
odlagališča rudarskih in metalurških 
odpadkov ter naj do leta 2012 zaključi 
podatkovno zbirko EU o rudarskih 
odpadkih in uveljavi direktivo o rudarskih 
odpadkih ter zagotovi predelavo teh 
odpadkov z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo in spodbudi upravljanje 
življenjskega cikla stavb, da se zagotovi, 
da so materiali, uporabljeni za njihovo 
gradnjo, primerni za recikliranje;

12. poziva Komisijo, naj razišče, ali bi bilo 
smiselno zaprta odlagališča ponovno 
odpreti za recikliranje potencialnega 
odpadnega materiala z najboljšo 
razpoložljivo tehnologijo, poleg tega pa naj 
preuči ostala odlagališča rudarskih in 
metalurških odpadkov ter naj do leta 2012 
zaključi podatkovno zbirko EU o rudarskih 
odpadkih in uveljavi direktivo o rudarskih 
odpadkih ter zagotovi predelavo teh 
odpadkov z najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo in spodbudi upravljanje 
življenjskega cikla stavb, da se zagotovi, 
da so materiali, uporabljeni za njihovo 
gradnjo, primerni za recikliranje;

Or. fr
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Predlog spremembe 129
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj razišče in 
spodbuja projekte na področju urbanega 
rudarstva, saj so lahko vsebnosti v 
komunalnih odpadkih veliko višje kot v 
rudah pri običajnem rudarstvu, velik del 
dragocenih sekundarnih surovin pa je 
mogoče pridobiti, ponovno uporabiti in 
reciklirati;

Or. en

Predlog spremembe 130
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva Komisijo, naj spodbuja/vlaga 
v projekte, ki prinašajo družbene 
spremembe, te pa zmanjšujejo rabo 
surovin in spodbujajo pametno rabo in 
ponovno uporabo materialov med 
potrošniki;

Or. en

Predlog spremembe 131
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj presodi, kako 14. poziva Komisijo, naj presodi, kako 



PE462.749v01-00 64/78 AM\863329SL.doc

SL

lahko Evropska investicijska banka (EIB) 
pripomore k zmanjšanju finančnih tveganj 
za naložbe v tehnološko napredne 
reciklažne obrate;

lahko Evropska investicijska banka (EIB) 
pripomore k zmanjšanju finančnih tveganj 
za naložbe v tehnološko napredne 
reciklažne obrate in pobude podjetij, ki 
sodelujejo pri zapiranju življenjskih 
ciklov;

Or. en

Predlog spremembe 132
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj presodi, kako 
lahko Evropska investicijska banka (EIB) 
pripomore k zmanjšanju finančnih tveganj 
za naložbe v tehnološko napredne 
reciklažne obrate;

14. poziva Komisijo, naj presodi, kako 
lahko Evropska investicijska banka (EIB) 
pripomore k zagotovitvi učinkovitosti in 
trajnostnosti novih projektov ter k 
zmanjšanju finančnih tveganj za naložbe v 
tehnološko napredne reciklažne obrate;

Or. en

Predlog spremembe 133
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske pobude za recikliranje nujno 
potrebnih surovin, ki so za zdaj 
neekonomične, vključno z redkimi 
zemljami, ter preuči, kako bi bilo mogoče 
med drugim z zelenimi certifikati za 
reciklirane materiale, zahtevami za 
okoljsko primerno zasnovo in davčnimi 
spodbudami podpreti trge za reciklirane 
materiale, in zagotovi, da bodo kohezijska 

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske spodbude za recikliranje nujno 
potrebnih surovin, ki so za zdaj 
neekonomične, vključno z redkimi 
zemljami, in zagotovi, da bodo kohezijska 
politika in proračuni naravnani tako, da 
bodo spodbujali učinkovito ravnanje z viri 
in recikliranje;
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politika in proračuni naravnani tako, da 
bodo spodbujali učinkovito ravnanje z viri 
in recikliranje;

Or. de

Predlog spremembe 134
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske pobude za recikliranje nujno 
potrebnih surovin, ki so za zdaj 
neekonomične, vključno z redkimi 
zemljami, ter preuči, kako bi bilo mogoče 
med drugim z zelenimi certifikati za 
reciklirane materiale, zahtevami za 
okoljsko primerno zasnovo in davčnimi 
spodbudami podpreti trge za reciklirane 
materiale, in zagotovi, da bodo kohezijska 
politika in proračuni naravnani tako, da 
bodo spodbujali učinkovito ravnanje z viri 
in recikliranje;

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske spodbude za recikliranje nujno 
potrebnih surovin, ki so za zdaj 
neekonomične, vključno z redkimi 
zemljami, ter preuči, kako bi bilo mogoče z 
zelenimi certifikati za reciklirane materiale, 
zahtevami za okoljsko primerno zasnovo in 
davčnimi spodbudami podpreti trge za 
reciklirane materiale, če je mogoče, po 
natančni oceni učinka, in zagotovi, da 
bodo kohezijska politika in proračuni 
naravnani tako, da bodo spodbujali 
učinkovito ravnanje z viri in recikliranje;

Or. fr

Predlog spremembe 135
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske pobude za recikliranje nujno 
potrebnih surovin, ki so za zdaj 
neekonomične, vključno z redkimi 
zemljami, ter preuči, kako bi bilo mogoče 
med drugim z zelenimi certifikati za 

15. poziva Komisijo, naj predloži študijo o 
razpoložljivih in učinkovitih ekonomskih 
spodbudah za recikliranje ter preuči, kako 
bi bilo mogoče med drugim z zelenimi
certifikati za reciklirane materiale in
zahtevami za okoljsko primerno zasnovo 
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reciklirane materiale, zahtevami za 
okoljsko primerno zasnovo in davčnimi 
spodbudami podpreti trge za reciklirane 
materiale, in zagotovi, da bodo kohezijska 
politika in proračuni naravnani tako, da 
bodo spodbujali učinkovito ravnanje z viri 
in recikliranje;

podpreti trge za reciklirane materiale, in 
zagotovi, da bodo kohezijska politika in 
proračuni naravnani tako, da bodo 
spodbujali učinkovito ravnanje z viri in 
recikliranje;

Or. en

Predlog spremembe 136
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske pobude za recikliranje nujno 
potrebnih surovin, ki so za zdaj 
neekonomične, vključno z redkimi 
zemljami, ter preuči, kako bi bilo mogoče 
med drugim z zelenimi certifikati za 
reciklirane materiale, zahtevami za 
okoljsko primerno zasnovo in davčnimi 
spodbudami podpreti trge za reciklirane 
materiale, in zagotovi, da bodo kohezijska 
politika in proračuni naravnani tako, da 
bodo spodbujali učinkovito ravnanje z viri 
in recikliranje;

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske spodbude za recikliranje ter 
preuči, kako bi bilo mogoče med drugim z 
zelenimi certifikati za reciklirane materiale 
in zahtevami za okoljsko primerno zasnovo 
podpreti trge za reciklirane materiale, in 
zagotovi, da bodo kohezijska politika in 
proračuni naravnani tako, da bodo 
spodbujali učinkovito ravnanje z viri in 
recikliranje;

Or. en

Predlog spremembe 137
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske pobude za recikliranje nujno 

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske spodbude za recikliranje ter 
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potrebnih surovin, ki so za zdaj 
neekonomične, vključno z redkimi 
zemljami, ter preuči, kako bi bilo mogoče 
med drugim z zelenimi certifikati za 
reciklirane materiale, zahtevami za 
okoljsko primerno zasnovo in davčnimi 
spodbudami podpreti trge za reciklirane 
materiale, in zagotovi, da bodo kohezijska 
politika in proračuni naravnani tako, da 
bodo spodbujali učinkovito ravnanje z viri 
in recikliranje;

preuči, kako bi bilo mogoče med drugim z 
zelenimi certifikati za reciklirane materiale 
in zahtevami za okoljsko primerno zasnovo 
podpreti trge za reciklirane materiale, in 
zagotovi, da bodo kohezijska politika in 
proračuni naravnani tako, da bodo 
spodbujali učinkovito ravnanje z viri in 
recikliranje;

Or. en

Predlog spremembe 138
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske pobude za recikliranje nujno 
potrebnih surovin, ki so za zdaj 
neekonomične, vključno z redkimi 
zemljami, ter preuči, kako bi bilo mogoče 
med drugim z zelenimi certifikati za 
reciklirane materiale, zahtevami za 
okoljsko primerno zasnovo in davčnimi 
spodbudami podpreti trge za reciklirane 
materiale, in zagotovi, da bodo kohezijska 
politika in proračuni naravnani tako, da 
bodo spodbujali učinkovito ravnanje z viri 
in recikliranje;

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske spodbude za recikliranje ter 
preuči, kako bi bilo mogoče med drugim z 
zelenimi certifikati za reciklirane materiale 
podpreti trge za reciklirane materiale, in 
zagotovi, da bodo kohezijska politika in 
proračuni naravnani tako, da bodo 
spodbujali učinkovito ravnanje z viri in 
recikliranje;

Or. en

Predlog spremembe 139
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske pobude za recikliranje nujno 
potrebnih surovin, ki so za zdaj 
neekonomične, vključno z redkimi 
zemljami, ter preuči, kako bi bilo mogoče 
med drugim z zelenimi certifikati za 
reciklirane materiale, zahtevami za 
okoljsko primerno zasnovo in davčnimi 
spodbudami podpreti trge za reciklirane 
materiale, in zagotovi, da bodo kohezijska 
politika in proračuni naravnani tako, da 
bodo spodbujali učinkovito ravnanje z viri 
in recikliranje;

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske spodbude za recikliranje nujno 
potrebnih surovin, ki so za zdaj 
neekonomične, vključno z redkimi 
zemljami, ter preuči, kako bi bilo mogoče s 
prostovoljnimi certifikati za reciklirane 
materiale, zahtevami za okoljsko primerno 
zasnovo in davčnimi spodbudami podpreti 
trge za reciklirane materiale, in zagotovi, 
da bodo kohezijska politika in proračuni 
naravnani tako, da bodo spodbujali 
učinkovito ravnanje z viri in recikliranje;

Or. en

Predlog spremembe 140
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oblikuje 
ekonomske pobude za recikliranje nujno 
potrebnih surovin, ki so za zdaj 
neekonomične, vključno z redkimi 
zemljami, ter preuči, kako bi bilo mogoče 
med drugim z zelenimi certifikati za 
reciklirane materiale, zahtevami za 
okoljsko primerno zasnovo in davčnimi 
spodbudami podpreti trge za reciklirane 
materiale, in zagotovi, da bodo kohezijska 
politika in proračuni naravnani tako, da 
bodo spodbujali učinkovito ravnanje z viri 
in recikliranje;

15. poziva Komisijo, naj oblikuje cilje in 
ekonomske spodbude za recikliranje nujno 
potrebnih surovin, ki so za zdaj 
neekonomične, vključno z redkimi 
zemljami, ter preuči, kako bi bilo mogoče 
med drugim z zelenimi certifikati za 
reciklirane materiale, zahtevami za 
okoljsko primerno zasnovo in davčnimi 
spodbudami podpreti trge za reciklirane 
materiale, in zagotovi, da bodo kohezijska 
politika in proračuni naravnani tako, da 
bodo spodbujali učinkovito ravnanje z viri 
in recikliranje;

Or. en
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Predlog spremembe 141
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba preprečevati 
nezakonite pošiljke odpadkov in uvesti 
svetovne certifikacijske sheme za 
reciklažne obrate; se zaveda pomena 
sodelovanja med nacionalnimi carinskimi 
uradniki; poziva Komisijo, naj preuči, ali je 
nujen kolektivni mehanizem za obveščanje 
nacionalnih organov o nezakonitih tokovih 
pošiljk; poziva Komisijo, naj preuči 
nezakonite tokove odpadkov; poziva 
Komisijo, naj spodbudi učinkovito 
razlikovanje v carinskih deklaracijah med 
novim in rabljenim blagom tako, da to 
obravnava v izvedbenih odločbah 
posodobljenega carinskega zakonika;

16. poudarja, da je treba preprečevati 
nezakonite pošiljke odpadkov z 
izboljšanjem zakonodaje in krepitvijo 
njenega izvajanja, ter poziva države 
članice, naj tej nalogi namenijo nujno 
pozornost; poudarja, da je treba uvesti 
svetovne certifikacijske sheme za 
reciklažne obrate; se zaveda pomena 
sodelovanja med nacionalnimi carinskimi 
uradniki; poziva Komisijo, naj preuči, ali je 
nujen kolektivni mehanizem za obveščanje 
nacionalnih organov o nezakonitih tokovih 
pošiljk; poziva Komisijo, naj preuči 
nezakonite tokove odpadkov in redno 
poroča o uspehih pri boju proti 
nezakonitemu izvozu odpadkov; poziva 
Komisijo, naj spodbudi učinkovito 
razlikovanje v carinskih deklaracijah med 
novim in rabljenim blagom tako, da to 
obravnava v izvedbenih odločbah 
posodobljenega carinskega zakonika;

Or. en

Predlog spremembe 142
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba preprečevati 
nezakonite pošiljke odpadkov in uvesti 
svetovne certifikacijske sheme za 
reciklažne obrate; se zaveda pomena 
sodelovanja med nacionalnimi carinskimi 
uradniki; poziva Komisijo, naj preuči, ali je 

16. poudarja, da je treba preprečevati 
nezakonite pošiljke elektronskih odpadkov 
iz Direktive o odpadni električni in 
elektronski opremi (2002/96) in uvesti 
svetovne certifikacijske sheme za 
reciklažne obrate; se zaveda pomena 
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nujen kolektivni mehanizem za obveščanje 
nacionalnih organov o nezakonitih tokovih 
pošiljk; poziva Komisijo, naj preuči 
nezakonite tokove odpadkov; poziva 
Komisijo, naj spodbudi učinkovito 
razlikovanje v carinskih deklaracijah med 
novim in rabljenim blagom tako, da to 
obravnava v izvedbenih odločbah 
posodobljenega carinskega zakonika;

sodelovanja med nacionalnimi carinskimi 
uradniki; poziva Komisijo, naj preuči, ali je 
nujen kolektivni mehanizem za obveščanje 
nacionalnih organov o nezakonitih tokovih 
pošiljk; poziva Komisijo, naj preuči 
nezakonite tokove odpadkov; poziva 
Komisijo, naj spodbudi učinkovito 
razlikovanje v carinskih deklaracijah med 
novim in rabljenim blagom tako, da to 
obravnava v izvedbenih odločbah 
posodobljenega carinskega zakonika;

Or. en

Predlog spremembe 143
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba preprečevati 
nezakonite pošiljke odpadkov in uvesti 
svetovne certifikacijske sheme za 
reciklažne obrate; se zaveda pomena 
sodelovanja med nacionalnimi carinskimi 
uradniki; poziva Komisijo, naj preuči, ali je 
nujen kolektivni mehanizem za obveščanje 
nacionalnih organov o nezakonitih tokovih 
pošiljk; poziva Komisijo, naj preuči 
nezakonite tokove odpadkov; poziva 
Komisijo, naj spodbudi učinkovito 
razlikovanje v carinskih deklaracijah med 
novim in rabljenim blagom tako, da to 
obravnava v izvedbenih odločbah 
posodobljenega carinskega zakonika;

16. poudarja, da je treba preprečevati 
nezakonite pošiljke elektronskih odpadkov 
iz Direktive o odpadni električni in 
elektronski opremi (2002/96) in uvesti 
svetovne certifikacijske sheme za 
reciklažne obrate; se zaveda pomena 
sodelovanja med nacionalnimi carinskimi 
uradniki; poziva Komisijo, naj preuči, ali je 
nujen kolektivni mehanizem za obveščanje 
nacionalnih organov o nezakonitih tokovih 
pošiljk; poziva Komisijo, naj preuči 
nezakonite tokove odpadkov; poziva 
Komisijo, naj spodbudi učinkovito 
razlikovanje v carinskih deklaracijah med 
novim in rabljenim blagom tako, da to 
obravnava v izvedbenih odločbah 
posodobljenega carinskega zakonika;

Or. en

Predlog spremembe 144
Reinhard Bütikofer
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Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo, naj upošteva 
kritične ocene nekaterih držav članic o 
uredbi Sveta o merilih za določitev, kdaj 
določene vrste odpadnih kovin prenehajo 
biti odpadek na podlagi 
Direktive 2008/98/ES, in poziva Komisijo, 
naj zaostri zahteve o kakovosti proizvodov 
in izboljša možnosti za preverjanje in 
zagotavljanje, da odpadek, ki je prenehal 
biti odpadek, dosega zahtevano kakovost;

Or. en

Predlog spremembe 145
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva sedmega 
in osmega okvirnega programa dodeli 
proračunom za raziskave življenjskega 
cikla recikliranja, zamenjave in 
učinkovitosti virov, zlasti za nujno 
potrebne surovine, kot so redke zemlje; 
vztraja, da je pomembno evropsko 
partnerstvo za inovacije na področju 
surovin; poziva Komisijo, naj v letu 2011 
vzpostavi tovrstno partnerstvo;

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva sedmega 
okvirnega programa in poznejših 
programov financiranja dodeli 
proračunom za raziskave življenjskega 
cikla recikliranja (od zibelke do zibelke), 
zamenjave in učinkovitosti virov; meni, da 
je pozornost treba nameniti različnim 
strategijam recikliranja za masovne 
kovine ter zlasti za nujno potrebne 
surovine, kot so redke zemlje; poziva 
Komisijo, naj financiranje raziskav o 
nujno potrebnih surovinah, kot so redke 
zemlje, usmeri k jasnim ciljem, kot je 
japonski cilj za zmanjšanje porabe redkih 
zemelj za tretjino; poziva Komisijo, naj 
uporabi izkušnje tretjih držav, ki so že 
dosegle visoke ravni zbiranja, kot je 
Norveška, ki zbere 80 % elektronskih 
odpadkov, in naj določi lastne ustrezne 
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cilje glede zbiranja; poudarja pomen 
javno-zasebnih partnerstev na tem 
področju, ki vključujejo industrijo, 
akademske kroge in vlado, kot je na 
primer inštitut za inovacije na področju 
materialov (M2i); priznava dragocene 
storitve, ki jih te ustanove zagotavljajo 
malim in srednjim podjetjem; vztraja, da 
je pomembno evropsko partnerstvo za 
inovacije na področju surovin; poziva 
Komisijo, naj v letu 2011 vzpostavi 
tovrstno partnerstvo;

Or. en

Predlog spremembe 146
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva 
sedmega in osmega okvirnega programa 
dodeli proračunom za raziskave
življenjskega cikla recikliranja, zamenjave 
in učinkovitosti virov, zlasti za nujno 
potrebne surovine, kot so redke zemlje;
vztraja, da je pomembno evropsko 
partnerstvo za inovacije na področju 
surovin; poziva Komisijo, naj v letu 2011 
vzpostavi tovrstno partnerstvo;

17. poudarja, da je treba poenostaviti 
upravljanje v okviru omejenega 
proračuna EU za financiranje in raziskav, 
in opozarja, da vedno večje število 
prednostnih nalog politike v zvezi s tem 
ovira doseganje krovnih ciljev EU;

Or. en

Predlog spremembe 147
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva sedmega 
in osmega okvirnega programa dodeli 
proračunom za raziskave življenjskega 
cikla recikliranja, zamenjave in 
učinkovitosti virov, zlasti za nujno 
potrebne surovine, kot so redke zemlje; 
vztraja, da je pomembno evropsko 
partnerstvo za inovacije na področju 
surovin; poziva Komisijo, naj v letu 2011 
vzpostavi tovrstno partnerstvo;

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva dodeli 
proračunom za raziskave življenjskega 
cikla in recikliranja proizvodov, zamenjave 
materialov in učinkovitosti razpoložljivih 
virov, in sicer z razumno uporabo sredstev 
iz okvirnih programov; vztraja, da je 
pomembno evropsko partnerstvo za 
inovacije na področju strateških surovin;

Or. pl

Predlog spremembe 148
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva sedmega 
in osmega okvirnega programa dodeli 
proračunom za raziskave življenjskega 
cikla recikliranja, zamenjave in 
učinkovitosti virov, zlasti za nujno 
potrebne surovine, kot so redke zemlje; 
vztraja, da je pomembno evropsko 
partnerstvo za inovacije na področju 
surovin; poziva Komisijo, naj v letu 2011 
vzpostavi tovrstno partnerstvo;

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva sedmega 
in osmega okvirnega programa dodeli 
proračunom za raziskave življenjskega 
cikla recikliranja, zamenjave in 
učinkovitosti virov, zlasti za nujno 
potrebne surovine, kot so redke zemlje; 
poziva Komisijo, naj v okviru 
raziskovalnih programov obravnava 
sedanje izzive v zvezi z recikliranjem in 
cilj dodatnega povečanja učinkovitosti 
virov; vztraja, da je pomembno evropsko 
partnerstvo za inovacije na področju 
surovin; poziva Komisijo, naj v letu 2011 
vzpostavi tovrstno partnerstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 149
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva sedmega 
in osmega okvirnega programa dodeli 
proračunom za raziskave življenjskega 
cikla recikliranja, zamenjave in 
učinkovitosti virov, zlasti za nujno 
potrebne surovine, kot so redke zemlje; 
vztraja, da je pomembno evropsko 
partnerstvo za inovacije na področju 
surovin; poziva Komisijo, naj v letu 2011 
vzpostavi tovrstno partnerstvo;

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva sedmega 
in osmega okvirnega programa dodeli 
proračunom za raziskave življenjskega 
cikla recikliranja, zamenjave in 
učinkovitosti virov; vztraja, da je 
pomembno evropsko partnerstvo za 
inovacije na področju surovin; poziva 
Komisijo, naj v letu 2011 vzpostavi 
tovrstno partnerstvo;

Or. en

Predlog spremembe 150
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva sedmega 
in osmega okvirnega programa dodeli 
proračunom za raziskave življenjskega 
cikla recikliranja, zamenjave in 
učinkovitosti virov, zlasti za nujno 
potrebne surovine, kot so redke zemlje; 
vztraja, da je pomembno evropsko 
partnerstvo za inovacije na področju 
surovin; poziva Komisijo, naj v letu 2011 
vzpostavi tovrstno partnerstvo;

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva sedmega 
in osmega okvirnega programa dodeli 
proračunom za raziskave trajnostnih 
proizvodnih metod in življenjskega cikla 
recikliranja, zamenjave in učinkovitosti 
virov, zlasti za nujno potrebne surovine, 
kot so redke zemlje; vztraja, da je 
pomembno evropsko partnerstvo za 
inovacije na področju surovin; poziva 
Komisijo, naj v letu 2011 vzpostavi 
tovrstno partnerstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 151
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva sedmega 
in osmega okvirnega programa dodeli 
proračunom za raziskave življenjskega 
cikla recikliranja, zamenjave in 
učinkovitosti virov, zlasti za nujno 
potrebne surovine, kot so redke zemlje; 
vztraja, da je pomembno evropsko 
partnerstvo za inovacije na področju 
surovin; poziva Komisijo, naj v letu 2011 
vzpostavi tovrstno partnerstvo;

17. poziva Komisijo, naj opredeli 
prednostne naloge in naj sredstva sedmega 
in osmega okvirnega programa dodeli 
proračunom za raziskave in inovacije na 
področju trajnostnega življenjskega cikla 
recikliranja, zamenjave in učinkovitosti 
virov, zlasti za nujno potrebne surovine, 
kot so redke zemlje; vztraja, da je 
pomembno evropsko partnerstvo za 
inovacije na področju surovin; poziva 
Komisijo, naj v letu 2011 vzpostavi 
tovrstno partnerstvo;

Or. en

Predlog spremembe 152
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj uvede načelo 
„uporabljaj ga dlje“ in naj ga vključi v 
celotno zakonodajo EU. To načelo bi 
temeljilo na dveh stebrih: 1. informativna 
kampanja za spreminjanje navad 
potrošnikov, da bi ti sprejemali bolj 
odgovorne odločitve pri nabavi blaga in 
da bi ga dlje časa uporabljali; 2. izvajanje 
pritiska na industrijo, naj pri zasnovi 
proizvodov in v fazi proizvodnje daje 
prednost kakovosti; zato poziva Komisijo 
in države članice, naj podaljšajo roke 
obvezne garancije za trajno potrošno 
blago za najmanj 30 %;
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Or. en

Predlog spremembe 153
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. obžaluje, ker v sporočilo ni vključena 
zamenjava; zato poziva Komisijo, naj na 
tem področju, zlasti glede redkih zemelj, z 
uporabo sredstev za raziskave poveča 
svoje napore;

18. obžaluje, ker v sporočilo ni vključena 
zamenjava; opozarja, da je na srednji rok 
zamenjava nujno potrebnih materialov 
učinkovita rešitev za obvladovanje tveganj 
v zvezi s preskrbo in okoljem, zato morajo 
biti nadaljnje raziskave osredotočene 
nanjo; zato poziva Komisijo, naj na tem 
področju, zlasti glede redkih zemelj, z 
zagotavljanjem zadostnih sredstev, zlasti v 
naslednjem okvirnem programu, poveča 
svoje napore;

Or. en

Predlog spremembe 154
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. obžaluje, ker v sporočilo ni vključena
zamenjava; zato poziva Komisijo, naj na 
tem področju, zlasti glede redkih zemelj, z 
uporabo sredstev za raziskave poveča svoje 
napore;

18. meni, da ima zamenjava redkih zemelj 
še večji pomen, kot je izražen v sporočilu; 
zato poziva Komisijo, naj na tem področju 
z uporabo sredstev za raziskave in 
spodbujanjem držav članic k določitvi 
lastnih ciljev glede zamenjave poveča 
svoje napore; poziva Komisijo, naj v celoti 
izkoristi sedanjo pristojnost za redke 
zemlje v EU;

Or. en
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Predlog spremembe 155
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. obžaluje, ker v sporočilo ni vključena 
zamenjava; zato poziva Komisijo, naj na 
tem področju, zlasti glede redkih zemelj, z 
uporabo sredstev za raziskave poveča svoje 
napore;

18. obžaluje, ker v sporočilo ni vključena 
zamenjava; opozarja, da je zamenjava 
nujno potrebnih materialov učinkovita 
nadomestna možnost za obvladovanje 
tveganja v zvezi s preskrbo in okoljem;
zato poziva Komisijo, naj na tem področju, 
zlasti glede redkih zemelj, z uporabo 
sredstev za raziskave in inovacije ter 
podpiranjem predstavitvenih obratov 
poveča svoje napore;

Or. en

Predlog spremembe 156
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. obžaluje, ker v sporočilo ni vključena 
zamenjava; zato poziva Komisijo, naj na 
tem področju, zlasti glede redkih zemelj, z 
uporabo sredstev za raziskave poveča svoje 
napore;

18. obžaluje, ker v sporočilo ni vključena 
zamenjava; opozarja, da je na srednji rok
zamenjava nujno potrebnih materialov 
učinkovita možnost za obvladovanje 
tveganj v zvezi s preskrbo in okoljem; zato 
poziva Komisijo, naj na tem področju, 
zlasti glede redkih zemelj, z uporabo 
sredstev za raziskave poveča svoje napore;

Or. en

Predlog spremembe 157
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen



PE462.749v01-00 78/78 AM\863329SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. obžaluje, ker v sporočilo ni vključena
zamenjava; zato poziva Komisijo, naj na 
tem področju, zlasti glede redkih zemelj, z 
uporabo sredstev za raziskave poveča svoje 
napore;

18. obžaluje, ker v sporočilo nista 
vključeni ponovna uporaba in zamenjava;
zato poziva Komisijo, naj na tem področju, 
zlasti glede redkih zemelj, z uporabo 
sredstev za raziskave poveča svoje napore;

Or. en

Predlog spremembe 158
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva pristojne javne organe 
(nacionalne, regionalne in lokalne), naj 
za izdajanje dovoljenj za izkoriščanje 
rudnih bogastev uporabljajo jasne, 
učinkovite, usklajene in prožne upravne 
postopke; poziva Komisijo, naj preuči 
možnost spremembe veljavne zakonodaje 
EU, da bi skrajšala postopke pred izdajo 
dovoljenj;

Or. es


