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Pozměňovací návrh 159
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá spolupráci národních geologických 
průzkumů a zveřejnění výroční evropské
knihy surovin; zdůrazňuje, že součástí by 
měly být údaje o druhotných surovinách 
a získávání hodnotných látek z městských 
odpadů (urban mining); vyzývá Komisi, 
aby posoudila, zda je nutné vytvořit 
geologickou službu EU, která by 
propojovala provádění národních 
průzkumů a spolupracovala 
s mezinárodními partnery; podporuje 
činnost Komise v oblasti zlepšování 
geologické znalostní základny EU; vyzývá 
Komisi, aby zveřejnila mapu zdrojů v Unii;

19. vítá spolupráci národních geologických 
průzkumů a zveřejnění výroční evropské 
knihy surovin; zdůrazňuje, že součástí by 
měly být údaje o druhotných surovinách 
a získávání hodnotných látek z městských 
odpadů (urban mining); vyzývá Komisi, 
aby posoudila, zda je nutné vytvořit 
geologickou službu EU, která by 
propojovala provádění národních 
průzkumů a spolupracovala 
s mezinárodními partnery; zdůrazňuje 
potřebu větší spolupráce mezi
vnitrostátními geologickými službami
a vybízí k používání společných standardů 
a postupů, které by usnadnily výměnu 
a využívání dostupných geologických 
údajů; podporuje činnost Komise v oblasti 
zlepšování geologické znalostní základny 
EU; vyzývá Komisi, aby zveřejnila 
digitální mapu zdrojů v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá spolupráci národních geologických 
průzkumů a zveřejnění výroční evropské 
knihy surovin; zdůrazňuje, že součástí by 
měly být údaje o druhotných surovinách 
a získávání hodnotných látek z městských 
odpadů (urban mining); vyzývá Komisi, 

19. vítá spolupráci národních geologických 
průzkumů a zveřejnění výroční evropské 
knihy surovin; zdůrazňuje, že součástí by 
měly být údaje o druhotných surovinách 
a získávání hodnotných látek z městských 
odpadů (urban mining); vyzývá Komisi, 
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aby posoudila, zda je nutné vytvořit 
geologickou službu EU, která by 
propojovala provádění národních 
průzkumů a spolupracovala 
s mezinárodními partnery; podporuje 
činnost Komise v oblasti zlepšování 
geologické znalostní základny EU; vyzývá 
Komisi, aby zveřejnila mapu zdrojů v Unii;

aby posoudila vytvoření Evropského 
ústavu pro suroviny s geologickou 
službou, která by propojovala provádění 
národních průzkumů a spolupracovala 
s mezinárodními partnery s cílem zajistit 
transparentní přehled o surovinách; 
podporuje činnost Komise v oblasti 
zlepšování geologické znalostní základny 
EU; vyzývá Komisi, aby zveřejnila mapu 
zdrojů v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá spolupráci národních geologických 
průzkumů a zveřejnění výroční evropské 
knihy surovin; zdůrazňuje, že součástí by 
měly být údaje o druhotných surovinách 
a získávání hodnotných látek z městských 
odpadů (urban mining); vyzývá Komisi, 
aby posoudila, zda je nutné vytvořit 
geologickou službu EU, která by 
propojovala provádění národních 
průzkumů a spolupracovala 
s mezinárodními partnery; podporuje 
činnost Komise v oblasti zlepšování 
geologické znalostní základny EU; vyzývá 
Komisi, aby zveřejnila mapu zdrojů 
v Unii;

19. vítá spolupráci národních geologických 
průzkumů a zveřejnění výroční evropské 
knihy surovin; zdůrazňuje, že součástí by 
měly být údaje o druhotných surovinách 
a získávání hodnotných látek z městských 
odpadů (urban mining); vyzývá Komisi, 
aby posoudila, zda je nutné vytvořit 
geologickou službu EU, která by 
propojovala provádění národních 
průzkumů a spolupracovala 
s mezinárodními partnery; podporuje 
činnost Komise v oblasti zlepšování 
geologické znalostní základny EU; vyzývá 
Komisi, aby ve spolupráci s členskými 
státy podpořila vytvoření digitální mapy
zdrojů v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá spolupráci národních geologických 
průzkumů a zveřejnění výroční evropské 
knihy surovin; zdůrazňuje, že součástí by 
měly být údaje o druhotných surovinách 
a získávání hodnotných látek z městských 
odpadů (urban mining); vyzývá Komisi, 
aby posoudila, zda je nutné vytvořit 
geologickou službu EU, která by 
propojovala provádění národních 
průzkumů a spolupracovala 
s mezinárodními partnery; podporuje 
činnost Komise v oblasti zlepšování 
geologické znalostní základny EU; vyzývá 
Komisi, aby zveřejnila mapu zdrojů v Unii;

19. vítá spolupráci národních geologických 
průzkumů a zveřejnění výroční evropské 
knihy surovin; zdůrazňuje, že součástí by 
měly být údaje o druhotných surovinách 
a získávání hodnotných látek z městských 
odpadů (urban mining); vyzývá Komisi, 
aby posoudila, zda je nutné vytvořit 
geologickou službu EU, která by 
propojovala provádění národních 
průzkumů a spolupracovala 
s mezinárodními partnery; podporuje 
činnost Komise v oblasti zlepšování 
geologické znalostní základny EU; vyzývá 
Komisi, aby zveřejnila mapu zdrojů v Unii 
s cílem získat investice do přírodních 
zdrojů a průzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby vytvořila nové 
strategie pro místní přístup k surovinám 
v EU bez překážek; Komise by navíc měla 
usnadnit a ulehčit postup udělování 
povolení s cílem umožnit jistotu 
dlouhodobé místní dostupnosti; Komise by 
proto měla vybízet členské státy, aby 
vytvořily politiky tvorby územního 
plánování, včetně dlouhodobých odhadů 
pro regionální a místní poptávku po 
nerostných surovinách; tato politika má 
zvláštní význam pro průmyslová odvětví, 
která potřebují přístup k místním 
surovinám; tuto potřebu přístupu 
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k místním surovinám by rovněž měly
odrážet vnitrostátní politiky v oblasti 
surovin, které by měly být založené na 
silném geologickém know-how místních 
surovin v jednotlivých členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. připomíná, že definování 
vnitrostátních politik v oblasti nerostných 
surovin, jak je navrhuje Komise, s cílem 
zajistit, že nerostné suroviny budou 
využívány hospodářsky udržitelným 
způsobem, nesmí narušovat trh v rámci 
EU; zdůrazňuje rovněž, že 
z dlouhodobých regionálních a místních 
odhadů poptávky při stanovení politik 
územního využití s ohledem na suroviny 
nesmějí být vyloučeny sousední členské 
státy EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 165
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje význam domácích 
surovin jakožto základu dodávek surovin 
pro evropský průmysl; vyzývá proto 
členské státy, aby zajistily dlouhodobé 
zabezpečení ložisek surovin regionálního 
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a nadregionálního významu; navíc vyzývá
Komisi, aby zlepšila rámec podmínek pro 
domácí těžbu surovin;

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vítá skutečnost, že do oblasti 
působnosti iniciativy v oblasti surovin jsou 
zahrnuty další suroviny, jako např. dřevo 
a přírodní kaučuk; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby během uplatňování iniciativy 
v oblasti surovin a při jejím dalším rozvoji 
plně zohlednila i jiné suroviny, než jsou 
nerostné suroviny a kovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. bere na vědomí význam vytvoření 
strategie pro suroviny s ohledem na 
celkový kontext změny klimatu, při 
současném posílení celkového účinného
využívání zdrojů a recyklace; zdůrazňuje, 
že snížením spotřeby primárních surovin 
v EU můžeme snížit svou relativní 
závislost na dovozu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že těžební činnost musí 
být prováděna s ohledem na co nejvyšší 
standardy bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí s cílem předcházet 
nehodám a s cílem rekultivace dotčených 
oblastí;

Or. es

Pozměňovací návrh 169
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyzývá, aby strategie pro suroviny
byla soudržná s ostatními důležitými 
evropskými politikami, zejména 
strategiemi v odvětví průmyslu, výzkumu, 
životního prostředí, dopravy a strategií 
Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
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Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; vyzývá Komisi, aby chránila 
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře a Grónsko;

Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům při 
zohlednění zásady subsidiarity; konstatuje, 
že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; připomíná, že veškerá domácí 
těžba musí být těžbou udržitelnou; vyzývá 
Komisi, aby podpořila členské státy při 
prosazování vnitrostátních politik v oblasti 
nerostných surovin a při zefektivnění 
postupů schvalování s cílem vytvoření
jediného kontaktního místa; bere na 
vědomí významnou úlohu, kterou v této 
souvislosti sehrávají společnosti těžebních 
a dobývacích služeb; zdůrazňuje význam
průmyslových seskupení sdružujících 
geologické služby, poskytovatele těžebních 
a dobývacích služeb, výrobce zařízení, 
těžební a rafinérské společnosti stejně
jako přepravní průmysl pro udržitelnou 
těžbu v Evropě; vyzývá Komisi, aby 
věnovala odpovídající pozornost dopadu 
domácí těžby na dopravní politiku v rámci 
sítě TEN-T; vyzývá Komisi, aby chránila 
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře a Grónsko;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují užitečné vyjasnění 
problematiky těžební činnosti v oblastech 
Natura 2000; vyzývá Komisi, aby 
pravidelně kontrolovala, zda členské státy 
pokročily v dosahování souladu mezi 
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a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; vyzývá Komisi, aby chránila 
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře a Grónsko;

těžbou nerostných surovin a ochranou 
přírody; konstatuje, že kodexy postupů pro 
dosažení výjimečných technických, 
sociálních a ekologických vlastností jsou 
důležitými nástroji; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že v environmentálně citlivých 
oblastech, kde se mohou nacházet 
suroviny, jako je Arktida, Barentsovo moře 
a Grónsko, budou při těžebních 
činnostech uplatňována odpovídající 
kritéria udržitelnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 172
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; vyzývá Komisi, aby chránila 
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře a Grónsko;

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; připomíná, že suroviny, které se 
nacházejí v jednom členském státě, 
představují strategický a hospodářský 
potenciál pro EU jako celek, a proto 
vyzývá Komisi, aby chránila 
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře a Grónsko, a pokud je to 
možné, aby rozšířila stávající dohody 
o partnerství s těmito zeměmi tak, aby 
zahrnovaly finanční pomoc pro těžbu 
s možností poskytnout podnikům v EU 
přednostní přístup k vytěženým 
surovinám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; vyzývá Komisi, aby chránila 
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře a Grónsko;

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; připomíná, že suroviny, které se 
nacházejí v jednom členském státě, 
představují strategický a hospodářský 
potenciál pro EU jako celek, a proto 
vyzývá Komisi, aby chránila 
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, a pokud je to 
možné, aby rozšířila stávající dohody 
o partnerství s těmito zeměmi tak, aby 
zahrnovaly finanční pomoc pro těžbu 
s možností poskytnout podnikům 
přednostní přístup k vytěženým 
surovinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; zároveň 
naléhavě vyzývá, aby se – s cílem zabránit 
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výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; vyzývá Komisi, aby chránila 
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře a Grónsko;

nedostatku dodávek a s cílem omezit 
nebezpečí závislosti EU na dovozu surovin 
– nebránilo přístupu k domácím ložiskům
surovin prostřednictvím nadměrného 
plánování; konstatuje, že kodexy postupů 
pro dosažení výjimečných technických, 
sociálních a ekologických vlastností jsou 
důležitými nástroji; vyzývá Komisi, aby 
chránila environmentálně citlivé oblasti, 
kde se mohou nacházet suroviny, jako je 
Arktida, Barentsovo moře a Grónsko;

Or. de

Pozměňovací návrh 175
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje, že hlavní směry programu
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; vyzývá Komisi, aby chránila 
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře a Grónsko;

20. potvrzuje, že hlavní směry zveřejněné 
Komisí poskytují kvalitní základ, v jehož 
mezích musí probíhat těžební činnost 
v oblastech Natura 2000; konstatuje, že 
kodexy postupů pro dosažení výjimečných 
technických, sociálních a ekologických 
vlastností jsou důležitými nástroji; vyzývá 
Komisi, aby chránila environmentálně 
citlivé oblasti, kde se mohou nacházet 
suroviny, jako je Arktida, Barentsovo moře 
a Grónsko;

Or. es

Pozměňovací návrh 176
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; vyzývá Komisi, aby chránila
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře a Grónsko;

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; vyzývá Komisi, aby zvážila 
možnosti environmentálně udržitelného 
využívání citlivých oblastí, kde se mohou 
nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře a Grónsko, zejména 
s důrazem na kritické suroviny, jako jsou 
vzácné zeminy;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; vyzývá Komisi, aby chránila 
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře a Grónsko;

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; vyzývá Komisi, aby chránila 
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře, Antarktida a Grónsko;

Or. ro

Pozměňovací návrh 178
Konrad Szymański
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; vyzývá Komisi, aby chránila 
environmentálně citlivé oblasti, kde se 
mohou nacházet suroviny, jako je Arktida, 
Barentsovo moře a Grónsko;

20. potvrzuje, že hlavní směry programu 
Natura 2000 poskytují kvalitní základ, 
v jehož mezích musí probíhat těžební 
činnost k neenergetickým účelům; 
konstatuje, že kodexy postupů pro dosažení 
výjimečných technických, sociálních 
a ekologických vlastností jsou důležitými 
nástroji; vyzývá Komisi, aby přiměřeně
chránila environmentálně citlivé oblasti, 
kde se mohou nacházet suroviny, jako je 
Arktida, Barentsovo moře a Grónsko;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. upozorňuje Komisi na skutečnost, že 
racionální využívání dřevních surovin je 
nezbytné na celém území EU a nejen 
v oblastech Natura 2000, protože jednou 
z předností dřeva je, že bude dostupné 
i v budoucnosti, pokud bude využíváno 
rozumně; vyzývá Komisi, aby společně 
s dřevařským průmyslem prověřily
možnosti přijetí konkrétních opatření 
zaměřených na udržitelné využívání 
lesních zdrojů, a to zejména 
prostřednictvím pilotních projektů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Judith A. Merkies
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Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
v souladu s právními předpisy vyvinula co 
největší úsilí o zastavení vývozu
recyklovatelných materiálů a odpadů 
obsahujících využitelné suroviny
a zlepšila tak energetickou účinnost 
a uhlíkovou stopu Evropy; žádá Komisi, 
aby na podporu tohoto cíle zvážila další 
využití koncepce odpovědnosti výrobce;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá, aby se environmentálním, 
sociálním a hospodářským požadavkům 
ve všech nových směrnicích či nařízeních 
nebo při přezkumu stávající směrnic či 
nařízení přikládala stejná váha s cílem 
zajistit udržitelný přístup k ložiskům
nerostných surovin;

Or. de

Pozměňovací návrh 182
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. žádá Komisi, aby přijala opatření na 
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zastavení vývozu recyklovatelných odpadů 
a materiálů obsahujících využitelné 
suroviny s cílem zlepšit využívání zdrojů 
v Evropě a snížit závislost Evropy na 
dovozu; zdůrazňuje význam začlenění 
výrobců a spotřebitelů do tohoto úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. připomíná potřebu 
transparentnějšího a předvídatelnějšího 
rámce podmínek pro postupy schvalování 
regulačními orgány při zakládání nových 
dolů na těžbu kovů a nerostných surovin, 
které by zároveň neporušovaly normy 
v oblasti životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU 
zahájila jednání s grónskou samosprávou 
o přístupu EU k vzácným zeminám 
v Grónsku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. konstatuje, že země severní Evropy 
a regionu Barentsova moře mají rozsáhlá 
ložiska rudy, nerostných surovin a lesů,
vysoce kvalifikovanou pracovní sílu 
a výzkumná střediska, jsou vybaveny 
nejmodernějšími technologiemi a mají
příznivé regulační prostředí; je 
přesvědčen, že region severní Evropy 
může podstatným způsobem přispět 
k uspokojení surovinových potřeb 
ostatních evropských společností a tím
snížit závislost Evropy na dovozech; je 
přesvědčen, že v nadcházejících jednáních 
o surovinách je zapotřebí zvýšit povědomí 
o potenciálu severní Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. zdůrazňuje význam podpory 
využívání kombinace hospodářských 
a právních nástrojů srovnatelných 
s nástroji používanými v členských 
státech, které dosahují v této oblasti 
nejlepších výsledků, včetně zákazů 
skládek a rozšíření odpovědnosti výrobce 
s cílem zabránit dalšímu zbytečnému 
plýtvání surovinami prostřednictvím 
(nezákonného) vývozu, jejich vyvážení na 
skládky a spalování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 187
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 20 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20c. v zájmu zajištění
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu je třeba, aby se suroviny dostaly 
ke spotřebiteli prostřednictvím 
udržitelných a dobře fungujících
dopravních systémů spojujících oblasti 
Unie bohaté na zdroje s našimi 
průmyslovými středisky; vyzývá proto 
Komisi, aby zajistila, že revidované hlavní 
směry pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) budou splňovat potřeby 
průmyslu a zajistí snadný přístup 
k surovinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 20 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20d. je přesvědčen, že je důležité 
podporovat rozvoj regionálních 
a vnitrostátních seskupení v oblasti 
surovin, které umožní rozvoj domácích 
odvětví nerostných surovin za pomoci 
pevnějších partnerství mezi vládami, 
akademickými pracovišti, průmyslem 
a sociálními partnery; zdůrazňuje, že 
seskupení v oblasti surovin a investice do 
výzkumu a vývoje jsou nezbytným 
předpokladem hospodářského růstu 
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a sociálního rozvoje v oblastech bohatých 
na suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na význam výzkumu 
a vývoje udržitelné těžby k minimalizaci 
dopadů této těžby na životní prostředí 
a nežádoucí sociální dopady;

21. připomíná význam rozvoje inovací 
a výzkumu s cílem řešit nové výzvy; 
poukazuje na příspěvek výzkumu a vývoje 
udržitelné těžby k účinnému řízení 
v oblasti životního prostředí 
a k minimalizaci dopadů této těžby na 
životní prostředí a nežádoucí sociální 
dopady; vyzývá k využívání stávajících 
technologií a k vývoji nových technologií 
s cílem zlepšit pracovní podmínky 
pracovníků v těžebním průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na význam výzkumu 
a vývoje udržitelné těžby k minimalizaci 
dopadů této těžby na životní prostředí 
a nežádoucí sociální dopady;

21. poukazuje na to, že povinná 
rekultivace, kterou musejí společnosti 
provést po těžbě nerostných surovin, často 
zahrnuje i biologickou rozmanitost 
v oblasti těžby srovnatelnou se stavem 
před těžbou; poukazuje na význam 
výzkumu a vývoje udržitelné těžby pro 
další minimalizaci dopadů této těžby na 
životní prostředí a nežádoucí sociální 
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a ekologické dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na význam výzkumu 
a vývoje udržitelné těžby k minimalizaci 
dopadů této těžby na životní prostředí 
a nežádoucí sociální dopady;

21. poukazuje na význam výzkumu 
a vývoje udržitelné těžby k minimalizaci 
dopadů této těžby na životní prostředí 
a nežádoucí sociální dopady; poukazuje na 
to, že v zájmu omezení těžby je třeba 
zlepšit postupy prevence, opětovného 
využívání a recyklace zejména u 14 
kritických surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na význam výzkumu 
a vývoje udržitelné těžby k minimalizaci 
dopadů této těžby na životní prostředí 
a nežádoucí sociální dopady;

21. poukazuje na význam výzkumu 
a vývoje pro vývoj udržitelných metod 
těžby, rafinace a produkci rud 
k minimalizaci dopadů této těžby na 
životní prostředí a nežádoucí sociální 
dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na význam výzkumu 
a vývoje udržitelné těžby k minimalizaci 
dopadů této těžby na životní prostředí 
a nežádoucí sociální dopady;

21. poukazuje na význam výzkumu 
a vývoje inovativních technologií pro 
udržitelnou a účinnou těžbu pro
minimalizaci dopadů této těžby na životní 
prostředí a nežádoucí sociální dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala
opatření s cílem bezodkladného 
zhodnocení znovuotevření některých dolů 
a zahájení udržitelné těžby, jež by omezila 
riziko, že evropský průmysl bude čelit 
nedostatku surovin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje význam využívání 
vlastních zdrojů pro konkurenceschopnost 
a inovace evropského průmyslu; 
zdůrazňuje úlohu nových těžebních 
technologií pro udržitelnou těžbu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 196
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. poukazuje na význam vytváření 
politik územního plánování v oblasti 
nerostných surovin, které budou založeny 
na geologických znalostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery na 
tomto poli;

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery na 
tomto poli; vyzývá Komisi, aby ve 
spolupráci se sociálními partnery, 
členskými státy a průmyslem zjistila 
potřebu a dostupnost odborného 
personálu v oblasti výzkumu a vývoje, 
rafinace, zpracování a recyklace 
kritických surovin do roku 2012 a sdělila 
své závěry Evropskému parlamentu; v této 
souvislosti vyzývá Komisi a členské státy,
aby ve spolupráci s průmyslem 
a akademickými pracovišti podpořily 
vzdělávání v oblasti kritických surovin 
prostřednictvím zavádění zvláštních 
programů a kurzů na univerzitách a aby 
podporovaly vysokoškolské, postgraduální 
a postdoktorské studenty a grantové 
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spolky v této oblasti prostřednictvím 
stipendií; v této souvislosti podporuje 
programy Erasmus v této oblasti, jako 
např. Erasmus Mundus zaměřený na 
nerosty a životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery na 
tomto poli;

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby
pokračovala ve využívání grantových 
programů EU na podporu udržitelných 
výměn studentů a rovněž aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery na 
tomto poli;

Or. de

Pozměňovací návrh 199
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery na 
tomto poli;

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby 
pokračovala ve využívání výměnných 
programů EU na podporu výměn studentů 
a aby navázala úzký dialog se sociálními 
partnery na tomto poli;

Or. de
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Pozměňovací návrh 200
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery na 
tomto poli;

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby podpořila
program Erasmus Mundus zaměřený na 
nerosty a životní prostředí; a vyzývá 
Komisi, aby navázala úzký dialog se 
sociálními partnery na tomto poli;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery na 
tomto poli;

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery na 
tomto poli s cílem zajistit do budoucna 
dostatek vysoce kvalifikovaných lidských 
zdrojů pro evropský průmysl;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery na 
tomto poli;

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů, horníků a dalších 
zaměstnanců; vyzývá Komisi, aby 
navázala úzký dialog se sociálními 
partnery na tomto poli;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery na 
tomto poli;

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog s partnery z akademické 
a výzkumné obce a se sociálními partnery 
na tomto poli;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery na 
tomto poli;

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery, 
akademickými pracovišti a zástupci 
průmyslu na tomto poli;
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Or. en

Pozměňovací návrh 205
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá Komisi, aby navázala 
úzký dialog se sociálními partnery na 
tomto poli;

22. zdůrazňuje význam dovedností 
a odborné přípravy a úlohu geologů 
a inženýrů; vyzývá členské státy, aby 
navázaly úzký dialog se sociálními 
partnery na tomto poli;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
důslednější vymáhání stávajících právních 
předpisů EU; aby začlenila bezpečnostní 
standardy těžby zlata do akcí v rámci 
stěžejní iniciativy Unie inovací; aby 
začlenila na program mezinárodního 
panelu o udržitelném využívání zdrojů
(UNEP) konkrétní pracovní bod o těžbě 
zlata, včetně hledisek bezpečnosti, inovací, 
nakládání s chemickými látkami, 
nezákonné a řemeslné těžby s cílem nalézt 
dlouhodobé udržitelné řešení, které zajistí, 
že zlato vyráběné nebo dovážené pro 
použití v EU se těží udržitelným 
způsobem; a aby zvážila přezkum 
hlavních směrů Berlín II o těžbě 
nerostných surovin v malém měřítku 
a řemeslné těžbě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 207
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby v zájmu 
soudržnosti politiky EU při přípravě 
budoucích právních předpisů zohlednila 
udržitelné zajišťování surovin 
z evropských zdrojů a rovněž aby při 
stanovení kritérií pro hodnocení dopadů 
těchto právních předpisů přihlížela ke 
skutečnosti, že těžba surovin se omezuje 
na určitá místa, stejně jako k hlediskům
zajištění zdrojů a přístupu k nim;

Or. de

Pozměňovací návrh 208
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. je přesvědčen, že skladování surovin, 
jak je navrhuje Komise, není vhodný 
nástroj na zajištění dodávek surovin; 
připomíná skutečnost, že úloha EU 
v jakémkoli případném programu 
skladování by se měla omezit na zajištění 
právního rámce a regulačního dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Lena Ek
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Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. připomíná význam regionu 
Barentsova moře jakožto producenta
přírodních zdrojů a dodavatele základních 
surovin, jako např. nerostných surovin, 
kovů a lesnických produktů, pro evropské 
a mezinárodní trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. naléhavě vyzývá Komisi, aby posílila 
znovuzískávání surovin prostřednictvím 
přijetí ambiciózních předpisů v oblasti 
recyklace, řádného a rychlého 
uplatňování rámcové směrnice 
o odpadech, cílů recyklovatelnosti 
výrobků a prostřednictvím podpory 
recyklace a opětného využití ve všech 
právních předpisech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. vyzývá Komisi, aby začlenila 
komplexní přístup na zlepšení dopravní 



AM\864926CS.doc 29/66 PE462.883v01-00

CS

infrastruktury do svého plánu na 
dopravování evropských surovin 
výrobcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 
nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 
nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;
vyzývá Komisi, aby při všech 
dvoustranných a vícestranných 
obchodních jednáních odmítala vývozní 
a/nebo dovozní omezení na všechny 
primární i sekundární suroviny; vyzývá 
Komisi, aby sehrála svou úlohu při 
podpoře liberalizace obchodu na všech 
úrovních včetně uzavírání dvoustranných 
a vícestranných obchodních dohod 
a v případě potřeby aby přijala další 
právní opatření v rámci WTO s cílem 
přiblížit se dosažení volného trhu se zdroji 
bez zásahů vlád;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
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v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 
nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;

v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 
nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;
vyzývá Komisi, aby řešila otázku 
vývozních omezení a dalších opatření 
narušujících obchod s ohledem na 
průmyslově významné suroviny ve formě 
diplomacie v oblasti surovin zahrnující 
různé politiky jako např. obchodní 
politiku, politiku rozvoje a zahraniční 
politiku (dvoustranné rozhovory);

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 
nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, založenou na posílení 
demokratických zásad, transparentnosti, 
reciprocity, udržitelného rozvoje 
a rozdělení bohatství; domnívá se, že je 
nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;

Or. es

Pozměňovací návrh 215
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 
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nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;

nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;
vyzývá Komisi, aby při všech 
dvoustranných a vícestranných 
obchodních jednáních odmítala vývozní 
a/nebo dovozní omezení na všechny 
primární i sekundární suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 
nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 
nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;
vyzývá Komisi, aby do stanovení těchto 
opatření zapojila evropské subjekty 
působící v oblasti vzácných zemin;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 
nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 
nutné ve velmi krátké době stanovit 
konkrétní prioritní opatření a komplexní 
mezinárodní strategii pro udržitelné 
domácí dodávky a evropskou přidanou 
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hodnotu pro vzácné zeminy;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 
nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že 
opatření pro vzácné zeminy je 
z krátkodobého hlediska jedním 
z nejdůležitějších opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá záměr EU realizovat diplomacii 
v oblasti surovin, zejména ve vztahu ke 
kritickým surovinám; domnívá se, že je 
nutné ve velmi krátké době stanovit 
prioritní opatření pro vzácné zeminy;

23. bere na vědomí záměr EU realizovat 
diplomacii v oblasti surovin, zejména ve 
vztahu ke kritickým surovinám; domnívá 
se, že je nutné ve velmi krátké době 
stanovit prioritní opatření pro vzácné 
zeminy;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Gaston Franco
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Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že v současnosti 
převyšuje poptávka po dřevě nabídku a že 
tento trend v Evropské unii narůstá; 
s cílem omezit odlesňování a ztrátu 
nezpracovaného dřevného materiálu 
(surového dřeva) a tím zajistit přežití 
dřevařského průmyslu a ochranu 
životního prostředí je třeba přijmout 
strategii udržitelného využívání lesních 
zdrojů, a to nejen v rámci Evropské unie, 
ale i za jejími hranicemi; vyzývá Komisi, 
aby nadále vedla a rozšiřovala dialog se 
třetími zeměmi, které mají rozsáhlé lesní 
zdroje, především se zeměmi, s nimiž má 
Unie smlouvu o přidružení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. je znepokojena rostoucím počtem 
obchodních omezení a narušování trhu se 
surovinami ze strany třetích zemí; vítá 
úsilí Komise v boji proti tomuto trendu na 
dvoustranné i vícestranné úrovni; vybízí 
Komisi, aby pokračovala ve své strategii 
boje proti vývozním clům a narušování 
hospodářské soutěže v oblasti obchodu se 
surovinami, zejména pokud jde 
o začlenění zákazu vývozních cel do všech 
nadcházejících dvoustranných 
obchodních dohod;

Or. de
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Pozměňovací návrh 222
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby využila všech 
svých mezinárodních sítí včetně 
diplomatických služeb ke zlepšení vztahů 
se zeměmi a regiony, ze kterých jsou 
dodávány suroviny a kritické suroviny, 
a usnadnila tak mezinárodní obchod se 
surovinami a zejména s kritickými 
surovinami; zdůrazňuje, že jistá podpora 
hospodářského, sociálního a ekologického
rozvoje zemí bohatých na přírodní zdroje 
může napomoci k vytvoření stabilních
a demokratických institucí, které zlepší 
příležitosti k rozšíření a zabezpečení 
obchodu se surovinami a jejich dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. evropská politika v oblasti surovin by 
měla plně zohledňovat udržitelný 
hospodářský růst rozvojových zemí 
a jejich specifické sociální standardy (jak 
je uvedeno v článku 208 Smlouvy 
o fungování EU) a zajistit soudržnost mezi 
rozvojovou politikou a iniciativou v oblasti 
surovin; je proto přesvědčen, že EU by 
měla rovněž podporovat rozvojové země 
při diverzifikaci svých hospodářství, 
snižování závislosti na vývozu surovin 
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a zvyšování hodnoty jejich produktů 
prostřednictvím domácí výroby 
a zpracování;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vzhledem k nerovnoměrnému 
zeměpisnému rozložení zdrojů na světě je 
politika surovin náchylná k monopolizaci, 
což může zahrnovat neoprávněné politické 
a hospodářské požadavky na prodej 
strategických zdrojů a materiálů; je proto 
zapotřebí chránit zdroje surovin na území 
členských států EU společně s jejich 
účinným využíváním v souladu se zásadou 
subsidiarity; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 225
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
potřeby zavedení mechanismu skladování 
kritických surovin, zejména vzácných 
zemin, který by zajistil evropským 
společnostem přístup ke strategickým 
materiálům používaným v ekologickém 
odvětví, odvětví špičkových technologií, 
odvětví obrany a zdravotnictví a poskytl by 
ochranu proti monopolním tlakům a růstu 
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cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyzývá Komisi, aby prosazovala 
soudržnou obchodní politiku v oblasti 
surovin s cílem odstranění 
nespravedlivých obchodních postupů, 
jako jsou omezení vývozu, vývozní cla 
a tzv. mechanismy dvojích cen, na 
vícestranné a dvoustranné úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. naléhavě vyzývá Komisi, aby při 
uzavírání všech budoucích dvoustranných 
dohod o volném obchodu zaujala pevný 
postoj k odstranění vývozních omezení, 
vývozních cel a tzv. mechanismů dvojích 
cen u surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Daniel Caspary
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Návrh usnesení
Bod 23 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23d. připomíná Komisi skutečnost, že 
politiky, jako např. obchodní politika, 
politika v oblasti životního prostředí, 
rozvoje, výzkumu a zahraničních věcí,
musí podporovat společnou politiku 
v oblasti dodávek surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. považuje obstarání zdrojů za 
odpovědnost společností; žádá však 
Komisi, aby zvážila, jak by bylo možné 
nefinančně podporovat koncepty, jako je 
evropský holding v oblasti surovin;

24. považuje obstarání zdrojů za 
odpovědnost společností; uznává rozdílné 
postavení malých a středních podniků při 
obstarávání zdrojů; proto žádá Komisi, 
aby zvážila, jak by bylo možné nefinančně 
podporovat koncepty, jako je evropský 
holding v oblasti surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. považuje obstarání zdrojů za 
odpovědnost společností; žádá však 
Komisi, aby zvážila, jak by bylo možné 
nefinančně podporovat koncepty, jako je 

24. považuje obstarání zdrojů za 
odpovědnost společností; žádá však 
Komisi, aby zvážila, jak by bylo možné 
nefinančně podporovat koncepty, jako je 
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evropský holding v oblasti surovin; evropský holding v oblasti surovin; žádá 
Komisi a členské státy, aby důkladně 
prostudovaly japonskou společnost
JOGMEC;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. naléhavě vyzývá, aby v rámci 
evropské strategie pro suroviny byly 
v členských státech vytvořeny výbory pro 
strategické kovy, které by mezi sebou 
spolupracovaly; tato strategie by využívala 
součinností mezi hospodářskými, 
těžebními, průmyslovými a mezinárodními 
politikami s cílem zajistit dodávky 
strategických látek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 232
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že zajištění bezpečnosti 
dodávek je jedním z klíčových úkolů
evropské zahraniční politiky stejně jako 
společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky; proto by toto zajištění mělo tvořit
součást programu Evropské služby pro 
vnější činnost a vysoké představitelky
a místopředsedkyně Komise;
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Or. en

Pozměňovací návrh 233
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že obchodní politika EU 
v oblasti surovin by měla být založena na 
volném obchodu a měla by zajišťovat, aby 
měly rozvojové země prospěch 
z mezinárodního obchodu se surovinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Komisi, aby zhodnotila 
výsledek sporu WTO proti Číně a, pokud 
je to vhodné, v budoucnosti využívala 
mechanismy WTO;

25. vyzývá Komisi, aby zhodnotila 
výsledek sporu WTO proti Číně a, pokud 
je to vhodné, v budoucnosti využívala 
mechanismy WTO; vyzývá Komisi, aby 
pokračovala ve svých snahách o dosažení 
dohody o zákazu vývozních cel na 
suroviny na mnohonárodní úrovni, 
nejlépe v rámci WTO;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 25



PE462.883v01-00 40/66 AM\864926CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Komisi, aby zhodnotila 
výsledek sporu WTO proti Číně a, pokud 
je to vhodné, v budoucnosti využívala 
mechanismy WTO;

25. vyzývá Komisi, aby zhodnotila 
výsledek sporu WTO proti Číně a, pokud 
je to vhodné, v budoucnosti aktivněji
využívala mechanismy WTO v úzké 
spolupráci se svými mezinárodními 
partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. požaduje, aby zemím, které z důvodu 
hospodářské politiky brání obchodu se 
surovinami prostřednictvím 
nespravedlivých opatření narušujících 
hospodářskou soutěž či jiných opatření, 
byl odepřen snadnější přístup na jednotný 
trh EU v rámci systému všeobecných 
celních preferencí, a žádá v této 
souvislosti Komisi, aby provedla reformu 
systému všeobecných celních preferencí 
tak, aby mohla být v případě, že některá 
země nespravedlivě brání obchodu se 
surovinami, její žádost dočasně – v plném 
rozsahu nebo částečně – pozastavena;

Or. de

Pozměňovací návrh 237
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby využila svého 
politického vlivu k prosazení reforem 
vícestranných pravidel v oblasti omezení 
vývozu; vyzývá Komisi, aby podpořila 
reformu agendy, která by měla 
jednoznačně definovat výjimečné 
okolnosti, za nichž by mohly členské státy 
WTO zavést omezení vývozu, se zvláštním 
důrazem na spouštěcí mechanismy
a trvání a rozsah těchto opatření; vybízí 
Komisi, aby její úsilí v této oblasti bylo 
souběžné s ostatními politickými 
prioritami EU na podporu hospodářského 
rozvoje a ekologické udržitelnosti 
v rozvojových zemích s nízkými příjmy –
a naopak, což znamená, že ostatní politiky 
EU by měly být soudržné se strategií EU 
pro suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby zahrnula zákaz 
postupů narušujících hospodářskou 
soutěž v oblasti surovin (dvojí ceny, 
vývozní omezení) do regionálních, 
dvoustranných a vícestranných dohod 
o volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu
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Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá Komisi, aby znovu zvážila 
preferenční přístup do EU podle nového
všeobecného systému preferencí v případě 
postupů narušujících hospodářskou 
soutěž v oblasti přístupu k surovinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. konstatuje důležitost vztahů mezi EU 
a Afrikou a významnost dohody uzavřené 
v červnu 2010 v Addis Abebě; trvá na tom, 
aby bylo toto partnerství založeno na 
vzájemných zájmech;

26. konstatuje důležitost vztahů mezi EU 
a Afrikou a významnost dohody uzavřené 
v červnu 2010 v Addis Abebě; trvá na tom, 
aby bylo toto partnerství založeno na 
vzájemných zájmech; ve snaze 
o prosazování udržitelných postupů těžby 
je nezbytná výměna osvědčených postupů 
ohledně dobré správy věcí veřejných, 
účinnějšího využívání zdrojů, opětovného
používání a recyklace, nakládání 
s hlušinou a sutí, rekultivace těžebního 
místa, zdraví a bezpečnosti, ochrany
pracovníků a odstranění dětské práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. konstatuje důležitost vztahů mezi EU 
a Afrikou a významnost dohody uzavřené 
v červnu 2010 v Addis Abebě; trvá na tom, 
aby bylo toto partnerství založeno na 
vzájemných zájmech;

26. konstatuje důležitost vztahů mezi EU 
a Afrikou a významnost dohody uzavřené 
v červnu 2010 v Addis Abebě; trvá na tom, 
aby bylo toto partnerství založeno na 
vzájemných zájmech; zdůrazňuje, že 
Africká unie v dokumentu nazvaném
„Představa o těžbě v Africe“ („African 
Mining Vision“) uvádí, že africké země 
nebyly doposud schopné využít své 
konkurenční výhody v oblasti přírodních 
zdrojů; je proto třeba zvážit opatření 
s cílem zajistit, že bohatství přírodních 
zdrojů bude využito ku prospěchu obyvatel 
zemí bohatých na zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 
nebo země; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
další oboustranně výhodná partnerství se 
zeměmi bohatými na zdroje; domnívá se, 
že EU by měla nabídnout partnerství podle 
modelu infrastruktura-zdroje; vyzývá EU, 
aby podpořila rozvojové země bohaté na 
zdroje v rozvíjení jejich geologických 
znalostí; navrhuje v této souvislosti 
vytvoření společně financovaných míst na 
geologických fakultách;

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 
nebo země; vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala mezinárodní dohody uzavřené 
se zeměmi bohatými na zdroje, zejména 
s totalitními režimy, které zahrnují 
výlučný přístup ke zdrojům, a aby využila 
veškerých možných diplomatických 
prostředků na zajištění spravedlivého 
přístupu k těmto zdrojům a řádné 
uplatňování právních předpisů v oblasti 
mezinárodního obchodu; vyzývá Komisi, 
aby uzavřela další oboustranně výhodná 
partnerství se zeměmi bohatými na zdroje; 
domnívá se, že EU by měla nabídnout 
partnerství podle modelu infrastruktura-
zdroje, znalosti-zdroje a vzdělání-zdroje; 
vyzývá EU, aby podpořila rozvojové země 
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bohaté na zdroje v rozvíjení jejich 
geologických znalostí; navrhuje v této 
souvislosti vytvoření společně 
financovaných míst na geologických 
fakultách;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 
nebo země; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
další oboustranně výhodná partnerství se 
zeměmi bohatými na zdroje; domnívá se, 
že EU by měla nabídnout partnerství podle 
modelu infrastruktura-zdroje; vyzývá EU, 
aby podpořila rozvojové země bohaté na 
zdroje v rozvíjení jejich geologických 
znalostí; navrhuje v této souvislosti 
vytvoření společně financovaných míst na 
geologických fakultách;

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 
nebo země; vyzývá Komisi, aby nalezla 
alternativní zdroje surovin s cílem 
vyhnout se závislosti na omezeném počtu 
zemí a aby v této souvislosti uzavřela další 
oboustranně výhodná partnerství se 
zeměmi bohatými na zdroje; domnívá se, 
že EU by měla nabídnout partnerství podle 
modelu infrastruktura-zdroje; vyzývá EU, 
aby podpořila rozvojové země bohaté na 
zdroje v rozvíjení jejich geologických 
znalostí; navrhuje v této souvislosti 
vytvoření společně financovaných míst na 
geologických fakultách;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 



AM\864926CS.doc 45/66 PE462.883v01-00

CS

nebo země; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
další oboustranně výhodná partnerství se 
zeměmi bohatými na zdroje; domnívá se, 
že EU by měla nabídnout partnerství podle 
modelu infrastruktura-zdroje; vyzývá EU, 
aby podpořila rozvojové země bohaté na 
zdroje v rozvíjení jejich geologických 
znalostí; navrhuje v této souvislosti 
vytvoření společně financovaných míst na 
geologických fakultách;

nebo země; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
další oboustranně výhodná partnerství se 
zeměmi bohatými na zdroje; evropské 
dohody o volném obchodu představují 
velmi důležitý nástroj, který může 
evropskému průmyslu zajistit přímý 
přístup k surovinám; domnívá se, že EU 
by měla nabídnout partnerství podle 
modelu infrastruktura-zdroje; vyzývá EU, 
aby podpořila rozvojové země bohaté na 
zdroje v rozvíjení jejich geologických 
znalostí; navrhuje v této souvislosti 
vytvoření společně financovaných míst na 
geologických fakultách;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 
nebo země; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
další oboustranně výhodná partnerství se 
zeměmi bohatými na zdroje; domnívá se, 
že EU by měla nabídnout partnerství podle 
modelu infrastruktura-zdroje; vyzývá EU, 
aby podpořila rozvojové země bohaté na 
zdroje v rozvíjení jejich geologických 
znalostí; navrhuje v této souvislosti 
vytvoření společně financovaných míst na 
geologických fakultách;

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 
nebo země; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
další oboustranně výhodná partnerství se 
zeměmi bohatými na zdroje, jako 
například revidovaná dohoda 
o partnerství s autonomní vládou 
Grónska; domnívá se, že EU by měla 
nabídnout partnerství podle modelu 
infrastruktura-zdroje; vyzývá EU, aby 
podpořila rozvojové země bohaté na zdroje 
v rozvíjení jejich geologických znalostí; 
navrhuje v této souvislosti vytvoření 
společně financovaných míst na 
geologických fakultách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 
nebo země; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
další oboustranně výhodná partnerství se 
zeměmi bohatými na zdroje; domnívá se, 
že EU by měla nabídnout partnerství podle 
modelu infrastruktura-zdroje; vyzývá EU, 
aby podpořila rozvojové země bohaté na 
zdroje v rozvíjení jejich geologických 
znalostí; navrhuje v této souvislosti 
vytvoření společně financovaných míst na 
geologických fakultách;

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 
nebo země; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
další oboustranně výhodná partnerství se 
zeměmi bohatými na zdroje, jako 
například revidovaná dohoda 
o partnerství s autonomní vládou
Grónska; domnívá se, že EU by měla 
nabídnout partnerství podle modelu 
infrastruktura-zdroje, které bude zahrnovat 
evropské společnosti; vyzývá EU, aby 
podpořila rozvojové země bohaté na zdroje 
v rozvíjení jejich geologických znalostí; 
navrhuje v této souvislosti vytvoření 
společně financovaných míst na 
geologických fakultách;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 
nebo země; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
další oboustranně výhodná partnerství se 
zeměmi bohatými na zdroje; domnívá se, 
že EU by měla nabídnout partnerství podle 
modelu infrastruktura-zdroje; vyzývá EU, 
aby podpořila rozvojové země bohaté na 
zdroje v rozvíjení jejich geologických 
znalostí; navrhuje v této souvislosti 
vytvoření společně financovaných míst na 

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 
nebo země; vyzývá Komisi, aby uzavřela 
další oboustranně výhodná partnerství se 
zeměmi bohatými na zdroje, jako např. 
zeměmi severní Ameriky, Austrálie, Asie 
a regionu Mercosur; domnívá se, že EU 
by měla nabídnout partnerství podle 
modelu infrastruktura-zdroje; vyzývá EU, 
aby podpořila rozvojové země bohaté na 
zdroje, jako je např. Indie a Brazílie, 
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geologických fakultách; v rozvíjení jejich geologických znalostí; 
navrhuje v této souvislosti vytvoření 
společně financovaných míst na 
geologických fakultách;

Or. ro

Pozměňovací návrh 248
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 
nebo země; vyzývá Komisi, aby uzavřela
další oboustranně výhodná partnerství se 
zeměmi bohatými na zdroje; domnívá se, 
že EU by měla nabídnout partnerství podle 
modelu infrastruktura-zdroje; vyzývá EU, 
aby podpořila rozvojové země bohaté na 
zdroje v rozvíjení jejich geologických 
znalostí; navrhuje v této souvislosti 
vytvoření společně financovaných míst na 
geologických fakultách;

27. vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sdělení nejsou jmenovány další regiony 
nebo země; vyzývá Komisi, aby 
podporovala další oboustranně výhodná 
partnerství se zeměmi bohatými na zdroje 
v Asii a Latinské Americe; domnívá se, že 
EU by měla nabídnout partnerství podle 
modelu infrastruktura-zdroje; vyzývá EU, 
aby podpořila rozvojové země bohaté na 
zdroje v rozvíjení jejich geologických 
znalostí a znalostí v oblasti těžby 
a zpracování nerostných surovin; navrhuje 
v této souvislosti vytvoření společně 
financovaných míst na geologických 
fakultách;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je znepokojen tím, že není určena 
strategie pro spolupráci s Čínou; 
zdůrazňuje, že je nutné vést s Čínou dialog 

28. připomíná, že politika některých nově 
se rozvíjejících ekonomik, zejména Číny, 
která získává suroviny na celém světě, 
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v oblasti technologií; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, jak lze s Čínou vytvořit pilotní 
projekty pro udržitelnou těžbu, 
nahrazování či recyklaci kritických 
surovin;

zejména v Africe, může ohrozit přístup 
Evropské unie ke komoditám na 
kontinentu; je znepokojen tím, že není 
určena strategie pro dialog a spolupráci 
s Čínou; zdůrazňuje, že je nutné vést 
s Čínou dialog v oblasti obchodu 
a technologií; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, jak lze s Čínou vytvořit pilotní 
projekty pro udržitelnou těžbu, 
nahrazování či recyklaci kritických 
surovin, které rovněž pomohou zlepšit 
zabezpečení dodávek surovin do Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je znepokojen tím, že není určena 
strategie pro spolupráci s Čínou; 
zdůrazňuje, že je nutné vést s Čínou dialog 
v oblasti technologií; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, jak lze s Čínou vytvořit pilotní 
projekty pro udržitelnou těžbu, 
nahrazování či recyklaci kritických 
surovin;

28. je znepokojen tím, že není určena 
strategie pro spolupráci s Čínou; 
zdůrazňuje, že je nutné vést s Čínou dialog 
v oblasti technologií; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, jak lze s Čínou vytvořit pilotní 
projekty pro udržitelnou těžbu
a zpracování nerostných surovin, 
nahrazování, účinné využívání zdrojů či 
recyklaci kritických surovin 
k oboustrannému prospěchu; rovněž 
rozhodně podporuje podobné dvoustranné 
rozhovory s prahovými ekonomikami,
jako je Brazílie, o problémech v oblasti 
surovin; vyzývá Komisi, aby podobným 
způsobem řešila otázku surovin ve své 
evropské politice sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je znepokojen tím, že není určena 
strategie pro spolupráci s Čínou; 
zdůrazňuje, že je nutné vést s Čínou dialog 
v oblasti technologií; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, jak lze s Čínou vytvořit pilotní 
projekty pro udržitelnou těžbu, 
nahrazování či recyklaci kritických 
surovin;

28. je znepokojen tím, že není určena 
strategie pro spolupráci s Čínou; 
zdůrazňuje, že je nutné vést s Čínou dialog 
v oblasti technologií; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, jak lze s Čínou vytvořit pilotní 
projekty pro udržitelnou těžbu, 
nahrazování či recyklaci kritických 
surovin; vyzývá Komisi, aby u surovin 
dovážených z Číny, zejména u vzácných 
zemin, včetně koncových produktů, které 
je využívají, provedla posouzení dopadu 
na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je znepokojen tím, že není určena 
strategie pro spolupráci s Čínou; 
zdůrazňuje, že je nutné vést s Čínou dialog 
v oblasti technologií; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, jak lze s Čínou vytvořit pilotní 
projekty pro udržitelnou těžbu, 
nahrazování či recyklaci kritických 
surovin;

28. je znepokojen tím, že není určena 
strategie pro spolupráci s Čínou a dalšími 
klíčovými mezinárodními aktéry; 
zdůrazňuje, že je nutné vést s Čínou dialog 
v oblasti technologií; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, jak lze s klíčovými 
mezinárodními aktéry vytvořit pilotní 
projekty pro udržitelnou těžbu, 
nahrazování či recyklaci kritických 
surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Ioan Enciu



PE462.883v01-00 50/66 AM\864926CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je znepokojen tím, že není určena 
strategie pro spolupráci s Čínou; 
zdůrazňuje, že je nutné vést s Čínou dialog 
v oblasti technologií; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, jak lze s Čínou vytvořit pilotní 
projekty pro udržitelnou těžbu, 
nahrazování či recyklaci kritických 
surovin;

28. je znepokojen tím, že není určena 
strategie pro spolupráci s Čínou, což 
představuje problém, protože Čína ovládá 
podstatnou část trhu se surovinami; 
zdůrazňuje, že je nutné vést s Čínou dialog 
v oblasti technologií; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, jak lze s Čínou vytvořit pilotní 
projekty pro udržitelnou těžbu, 
nahrazování či recyklaci kritických 
surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je znepokojen tím, že není určena 
strategie pro spolupráci s Čínou; 
zdůrazňuje, že je nutné vést s Čínou dialog 
v oblasti technologií; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, jak lze s Čínou vytvořit pilotní 
projekty pro udržitelnou těžbu, 
nahrazování či recyklaci kritických 
surovin;

28. je znepokojen tím, že není určena 
strategie pro spolupráci s Čínou; 
zdůrazňuje, že je nutné vést s Čínou dialog 
v oblasti technologií; zdůrazňuje význam 
kontrolních mechanismů a regulace 
a vyzývá Komisi, aby prověřila, jak lze 
s Čínou vytvořit pilotní projekty pro 
udržitelnou těžbu, nahrazování či recyklaci 
kritických surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. připomíná, že Čína má úspěšnou 
dlouhodobou strategii v oblasti vzácných 
zemin, která kombinuje vertikální 
uspořádání svého průmyslu na zpracování 
vzácných zemin se silnou podporou 
výzkumu a vývoje a již dosáhla značných 
konkurenčních výhod v rafinaci rud 
vzácných zemin a výrobě slitin 
a konečných produktů, zatímco průmysl 
EU nemá přístup k vzácným zeminám
v surovém stavu ani k průmyslovým 
a vědeckým poznatkům o jejich 
zpracování; Čína navíc zavedla 
u vzáckých zemin vývozní omezení a cla, 
čímž zhoršila situaci dodávek pro EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
zapotřebí, aby EU určila a prověřila 
možnosti využití alternativních (jiných než 
čínských) zdrojů vzácných zemin;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. domnívá se, že politika v rámci 
strategického partnerství mezi EU 
a Ruskou federací má zásadní význam pro 
zlepšení surovinové rovnováhy společného 
trhu výměnou za spolupráci na 
modernizaci této země;

Or. pl

Pozměňovací návrh 257
Konrad Szymański
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Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyjadřuje rozhodný nesouhlas 
s ochranářskými politikami zemí bohatých 
na zdroje a vyzývá Komisi, aby přijala 
rozhodná opatření v rámci boje proti 
protekcionismu na úrovni WTO, G-20 
a OECD;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. domnívá se, že evropská strategie pro 
suroviny by měla odrážet rozdíly mezi 
vyspělými a nově se rozvíjejícími 
ekonomikami na straně jedné a nejméně 
vyspělými zeměmi na straně druhé;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. souhlasí, že rozvojová politika hraje 
roli v tom, že napomáhá zemím proměnit 
jejich bohaté zdroje na udržitelný 
a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že 
podporuje řádnou správu věcí veřejných 
a transparentnost; nepovažuje rozvojovou 

29. souhlasí, že rozvojová politika hraje 
roli v tom, že napomáhá zemím proměnit 
jejich bohaté zdroje na udržitelný 
a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že 
podporuje řádnou správu věcí veřejných 
a transparentnost; připomíná, že rozvojová 
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politiku za nástroj diplomacie v oblasti 
surovin; souhlasí s tím, že dohody 
o obchodu by měly skýtat potřebnou 
pružnost, jestliže mají podpořit rozvojové 
země ve vytváření vazeb od těžebního 
k domácímu průmyslu; domnívá se, že je 
v této souvislosti nutné respektovat 
svrchovanost zemí v nakládání se zdroji;

politika není nástrojem diplomacie 
v oblasti surovin; souhlasí s tím, že dohody 
o obchodu by měly skýtat potřebnou 
pružnost, jestliže mají podpořit rozvojové 
země ve vytváření vazeb od těžebního 
k domácímu průmyslu; domnívá se, že je 
nutné respektovat svrchovanost zemí 
v nakládání se zdroji; v této souvislosti 
žádá Komisi, aby vyvažovala svůj 
nesouhlas s vývozními cly v rozvojových 
zemích uplatňováním diferencovaného 
přístupu zohledňujícího rozdíly v situaci 
jednotlivých států, aby nebyly ohroženy 
rozvojové cíle a industrializace
rozvojových zemí; připomíná, že volný
a spravedlivý obchod má zásadní význam 
pro světové odvětví surovin a vytváření 
bohatství ve všech společnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. souhlasí, že rozvojová politika hraje 
roli v tom, že napomáhá zemím proměnit 
jejich bohaté zdroje na udržitelný 
a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že 
podporuje řádnou správu věcí veřejných 
a transparentnost; nepovažuje rozvojovou 
politiku za nástroj diplomacie v oblasti 
surovin; souhlasí s tím, že dohody 
o obchodu by měly skýtat potřebnou 
pružnost, jestliže mají podpořit rozvojové 
země ve vytváření vazeb od těžebního 
k domácímu průmyslu; domnívá se, že je 
v této souvislosti nutné respektovat 
svrchovanost zemí v nakládání se zdroji;

29. souhlasí, že rozvojová politika hraje 
roli v tom, že napomáhá zemím proměnit 
jejich bohaté zdroje na udržitelný 
a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že 
podporuje řádnou správu věcí veřejných 
a transparentnost; souhlasí s tím, že dohody 
o obchodu by měly skýtat potřebnou 
pružnost, jestliže mají podpořit rozvojové 
země ve vytváření vazeb od těžebního 
k domácímu průmyslu; domnívá se, že je 
v této souvislosti nutné respektovat 
svrchovanost zemí v nakládání se zdroji;
EU by však měla individuálně zvažovat 
možnosti omezení autonomních 
preferencí vůči jednotlivým zemím, které 
uplatňují na suroviny restriktivní 
a neodůvodněná obchodní a investiční 
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opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. souhlasí, že rozvojová politika hraje 
roli v tom, že napomáhá zemím proměnit 
jejich bohaté zdroje na udržitelný 
a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že 
podporuje řádnou správu věcí veřejných 
a transparentnost; nepovažuje rozvojovou 
politiku za nástroj diplomacie v oblasti 
surovin; souhlasí s tím, že dohody 
o obchodu by měly skýtat potřebnou 
pružnost, jestliže mají podpořit rozvojové 
země ve vytváření vazeb od těžebního 
k domácímu průmyslu; domnívá se, že je 
v této souvislosti nutné respektovat 
svrchovanost zemí v nakládání se zdroji;

29. souhlasí, že rozvojová politika hraje 
roli v tom, že napomáhá zemím proměnit 
jejich bohaté zdroje na udržitelný 
a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že 
podporuje řádnou správu věcí veřejných 
a transparentnost; je přesvědčen, že 
rozvojová politika může sehrát 
významnou podpůrnou úlohu v evropské 
politice v oblasti surovin; nepovažuje ji 
však za nástroj diplomacie v oblasti 
surovin; souhlasí s tím, že dohody 
o obchodu by měly skýtat potřebnou 
pružnost, jestliže mají podpořit rozvojové 
země ve vytváření vazeb od těžebního 
k domácímu průmyslu; domnívá se, že je 
v této souvislosti nutné respektovat 
svrchovanost zemí v nakládání se zdroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. souhlasí, že rozvojová politika hraje 
roli v tom, že napomáhá zemím proměnit 
jejich bohaté zdroje na udržitelný 
a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že 

29. souhlasí, že rozvojová politika hraje 
roli v tom, že napomáhá zemím proměnit 
jejich bohaté zdroje na udržitelný 
a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že 
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podporuje řádnou správu věcí veřejných 
a transparentnost; nepovažuje rozvojovou 
politiku za nástroj diplomacie v oblasti 
surovin; souhlasí s tím, že dohody 
o obchodu by měly skýtat potřebnou 
pružnost, jestliže mají podpořit rozvojové 
země ve vytváření vazeb od těžebního 
k domácímu průmyslu; domnívá se, že je 
v této souvislosti nutné respektovat 
svrchovanost zemí v nakládání se zdroji;

podporuje řádnou správu věcí veřejných 
a transparentnost; nepovažuje rozvojovou 
politiku za nástroj diplomacie v oblasti 
surovin; souhlasí s tím, že dohody 
o obchodu by měly skýtat potřebnou 
pružnost, jestliže mají podpořit rozvojové 
země ve vytváření vazeb od těžebního 
k domácímu průmyslu; domnívá se, že je 
v této souvislosti nutné respektovat 
svrchovanost zemí v nakládání se zdroji;
konstatuje, že příjmy ze surovin mohou 
sehrát významnou úlohu, která umožní 
nejméně rozvinutým zemím dosáhnout 
rozvojových cílů tisíciletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. souhlasí, že rozvojová politika hraje 
roli v tom, že napomáhá zemím proměnit 
jejich bohaté zdroje na udržitelný 
a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že 
podporuje řádnou správu věcí veřejných 
a transparentnost; nepovažuje rozvojovou 
politiku za nástroj diplomacie v oblasti 
surovin; souhlasí s tím, že dohody 
o obchodu by měly skýtat potřebnou 
pružnost, jestliže mají podpořit rozvojové 
země ve vytváření vazeb od těžebního 
k domácímu průmyslu; domnívá se, že je 
v této souvislosti nutné respektovat 
svrchovanost zemí v nakládání se zdroji;

29. souhlasí, že rozvojová politika hraje 
roli v tom, že napomáhá zemím proměnit 
jejich bohaté zdroje na udržitelný 
a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že 
podporuje řádnou správu věcí veřejných 
a transparentnost; nepovažuje rozvojovou 
politiku za nástroj diplomacie v oblasti 
surovin; souhlasí s tím, že dohody 
o obchodu by měly skýtat potřebnou 
pružnost, jestliže mají podpořit rozvojové 
země ve vytváření vazeb od těžebního 
k domácímu průmyslu; domnívá se, že je 
v této souvislosti nutné respektovat 
svrchovanost zemí v nakládání se zdroji;
vyzývá Komisi, aby zajistila soudržnost 
mezi rozvojovou politikou a politikou 
v oblasti surovin;

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. souhlasí, že rozvojová politika hraje 
roli v tom, že napomáhá zemím proměnit 
jejich bohaté zdroje na udržitelný 
a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že 
podporuje řádnou správu věcí veřejných 
a transparentnost; nepovažuje rozvojovou 
politiku za nástroj diplomacie v oblasti 
surovin; souhlasí s tím, že dohody 
o obchodu by měly skýtat potřebnou 
pružnost, jestliže mají podpořit rozvojové 
země ve vytváření vazeb od těžebního 
k domácímu průmyslu; domnívá se, že je 
v této souvislosti nutné respektovat 
svrchovanost zemí v nakládání se zdroji;

29. souhlasí, že rozvojová politika hraje 
roli v tom, že napomáhá zemím proměnit 
jejich bohaté zdroje na udržitelný 
a inkluzívní růst, mimo jiné tím, že 
podporuje řádnou správu věcí veřejných 
a transparentnost; považuje rozvojovou 
politiku za nástroj diplomacie v oblasti 
surovin; souhlasí s tím, že dohody 
o obchodu by měly skýtat potřebnou 
pružnost, jestliže mají podpořit rozvojové 
země ve vytváření vazeb od těžebního 
k domácímu průmyslu; domnívá se, že je 
v této souvislosti nutné respektovat 
svrchovanost zemí v nakládání se zdroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. samostatnému rozhodování
členských států o surovinách a jejich 
posílené úloze při přípravě politiky EU 
v oblasti surovin, která je podmíněna 
řadou omezení v oblasti životního 
prostředí a půdy a geologických omezení, 
stejně jako místních tradic, je třeba 
poskytnout větší podporu z veřejných 
prostředků, např. penzijních fondů, jež 
budou investovány do úsilí o získání jak 
primárních, tak recyklovaných materiálů;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 266
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby budováním kapacit 
pomohla rozvojovým zemím překonat 
asymetrii informací při jednáních 
o surovinách a těžebních smlouvách;

30. vyzývá Komisi, aby budováním kapacit 
pomohla rozvojovým zemím překonat 
asymetrii informací při jednáních 
o surovinách a těžebních smlouvách;
domnívá se, že na strategii EU v oblasti 
surovin je třeba pohlížet z hlediska širšího 
cíle odstranění chudoby a soudržnosti 
politiky v souladu s článkem 208 
Lisabonské smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby budováním kapacit 
pomohla rozvojovým zemím překonat 
asymetrii informací při jednáních 
o surovinách a těžebních smlouvách;

30. vyzývá Komisi, aby budováním kapacit 
pomohla rozvojovým zemím překonat 
asymetrii informací při jednáních 
o surovinách a těžebních smlouvách, a to 
jak na vnitrostátní úrovni, tak v místních 
společenstvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby budováním kapacit 
pomohla rozvojovým zemím překonat 
asymetrii informací při jednáních 
o surovinách a těžebních smlouvách;

30. vyzývá Komisi, aby budováním kapacit 
pomohla rozvojovým zemím překonat 
asymetrii informací při jednáních 
o surovinách a těžebních smlouvách, a to 
jak na vnitrostátní, tak na místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby budováním kapacit 
pomohla rozvojovým zemím překonat 
asymetrii informací při jednáních 
o surovinách a těžebních smlouvách;

30. vyzývá Komisi, aby budováním kapacit 
pomohla rozvojovým zemím překonat 
asymetrii informací při jednáních 
o surovinách a těžebních smlouvách 
a přenosu technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje, že podnikové systémy 
sociální odpovědnosti sehrávají důležitou 
úlohu z hlediska dodržování vysokých 
environmentálních, sociálních a pracovních 
standardů v zahraničí a používání 
nejlepších dostupných technologií; vyzývá 
společnosti v EU, aby vytvořily vhodný 
kodex chování pro ty, kdo vyvíjejí činnost 
ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby se 

31. zdůrazňuje, že podnikové systémy 
sociální odpovědnosti sehrávají důležitou 
úlohu z hlediska dodržování vysokých 
environmentálních, sociálních a pracovních 
standardů v zahraničí a používání 
nejlepších dostupných technologií; v této 
souvislosti oceňuje příspěvek iniciativy 
OSN nazvané Global Compact; vyzývá 
společnosti v EU, aby vytvořily vhodný 
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v souvislosti se spornými nerosty
inspirovala právním předpisem Dodd-
Frank přijatým ve Spojených státech; 
podporuje iniciativu pro transparentnost 
těžebního průmyslu; domnívá se, že tyto 
standardy by se měly vztahovat v prvé řadě 
na projekty, které získaly finanční 
prostředky z EU, například od Evropské 
investiční banky; vyzývá Komisi, aby se 
zde více využívala technologie „otisků 
prstů“ a aby podpořila pilotní projekty 
založené na zkušenostech, které byly 
získány v rámci hledání „otisků prstů 
v případě koltánu“;

kodex chování pro ty, kdo vyvíjejí činnost 
ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby
přijala opatření, která zajistí, že evropské 
společnosti těžící přírodní zdroje ve třetích 
zemích budou dodržovat sociální, 
ekologické a pracovní normy; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh podávání 
svých vlastních zpráv o jednotlivých 
zemích v souvislosti se spornými nerosty, 
který by se například inspiroval právním 
předpisem Dodd-Frank přijatým ve 
Spojených státech; podporuje iniciativu pro 
transparentnost těžebního průmyslu
a globální síť Publish What You Pay 
(PWYP); domnívá se, že tyto standardy by 
se měly vztahovat v prvé řadě na projekty, 
které získaly finanční prostředky z EU, 
například od Evropské investiční banky; 
vyzývá Komisi, aby se zde více využívala 
technologie „otisků prstů“ a aby podpořila 
pilotní projekty založené na zkušenostech, 
které byly získány v rámci hledání „otisků 
prstů v případě koltánu“; vyzývá 
Evropskou investiční banku, aby 
pravidelně vypracovávala analýzy 
očekávaného dopadu půjček EIB 
v těžebním průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje, že podnikové systémy 
sociální odpovědnosti sehrávají důležitou 
úlohu z hlediska dodržování vysokých 
environmentálních, sociálních a pracovních 
standardů v zahraničí a používání 
nejlepších dostupných technologií; vyzývá 
společnosti v EU, aby vytvořily vhodný 
kodex chování pro ty, kdo vyvíjejí činnost 

31. zdůrazňuje, že podnikové systémy 
sociální odpovědnosti sehrávají důležitou 
úlohu z hlediska dodržování vysokých 
environmentálních, sociálních a pracovních 
standardů v zahraničí a používání 
nejlepších dostupných technologií; vyzývá 
společnosti v EU, aby vytvořily vhodný 
kodex chování pro ty, kdo vyvíjejí činnost 
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ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby se 
v souvislosti se spornými nerosty 
inspirovala právním předpisem Dodd-
Frank přijatým ve Spojených státech; 
podporuje iniciativu pro transparentnost 
těžebního průmyslu; domnívá se, že tyto 
standardy by se měly vztahovat v prvé řadě 
na projekty, které získaly finanční 
prostředky z EU, například od Evropské 
investiční banky; vyzývá Komisi, aby se 
zde více využívala technologie „otisků 
prstů“ a aby podpořila pilotní projekty 
založené na zkušenostech, které byly 
získány v rámci hledání „otisků prstů 
v případě koltánu“;

ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby se 
inspirovala např. právním předpisem 
Dodd-Frank přijatým ve Spojených státech
a zavedla právně závazný požadavek, aby 
těžební společnosti zveřejňovaly výši zisků 
odváděných hostitelské zemi u každého 
projektu, do kterého investují, a v každé 
zemi, v níž působí, a aby zvážila přijetí 
ještě přísnějších předpisů, než jsou 
pravidla předpisu Dodd-Frank, jež se 
budou vztahovat i na další odvětví 
hospodářství a další formy údajů, jako
např. zisky a prodej; vyzývá Komisi, aby 
přijala podobná pravidla, jaká stanoví 
právní předpis Dodd-Frank v oblasti 
zajišťování dodávek sporných nerostů 
například z Konžské demokratické 
republiky; podporuje iniciativu pro 
transparentnost těžebního průmyslu; 
domnívá se, že tyto standardy by se měly 
vztahovat v prvé řadě na projekty, které 
získaly finanční prostředky z EU, například 
od Evropské investiční banky; vyzývá 
Komisi, aby se zde více využívala 
technologie „otisků prstů“ a aby podpořila 
pilotní projekty založené na zkušenostech, 
které byly získány v rámci hledání „otisků 
prstů v případě koltánu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje, že podnikové systémy 
sociální odpovědnosti sehrávají důležitou 
úlohu z hlediska dodržování vysokých 
environmentálních, sociálních a pracovních 
standardů v zahraničí a používání 
nejlepších dostupných technologií; vyzývá 
společnosti v EU, aby vytvořily vhodný 

31. zdůrazňuje, že podnikové systémy 
sociální odpovědnosti sehrávají důležitou 
úlohu z hlediska dodržování vysokých 
environmentálních, sociálních a pracovních 
standardů v zahraničí a používání 
nejlepších dostupných technologií; vyzývá 
společnosti v EU, aby vytvořily vhodný 
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kodex chování pro ty, kdo vyvíjejí činnost 
ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby se 
v souvislosti se spornými nerosty 
inspirovala právním předpisem Dodd-
Frank přijatým ve Spojených státech; 
podporuje iniciativu pro transparentnost 
těžebního průmyslu; domnívá se, že tyto 
standardy by se měly vztahovat v prvé řadě 
na projekty, které získaly finanční 
prostředky z EU, například od Evropské 
investiční banky; vyzývá Komisi, aby se 
zde více využívala technologie „otisků 
prstů“ a aby podpořila pilotní projekty 
založené na zkušenostech, které byly 
získány v rámci hledání „otisků prstů 
v případě koltánu“;

kodex chování pro ty, kdo vyvíjejí činnost 
ve třetích zemích, a aby založily svou 
činnost na pokynech OECD pro 
nadnárodní společnosti a na normě ISO 
26000; vyzývá Komisi, aby se v souvislosti 
se spornými nerosty inspirovala duchem 
právního předpisu Dodd-Frank přijatým 
ve Spojených státech, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila legislativní návrh; 
podporuje iniciativu pro transparentnost 
těžebního průmyslu; domnívá se, že tyto 
standardy by se měly vztahovat v prvé řadě 
na projekty, které získaly finanční 
prostředky z EU, například od Evropské
investiční banky; vyzývá Komisi, aby se 
zde více využívala technologie „otisků 
prstů“ a aby podpořila pilotní projekty 
založené na zkušenostech, které byly 
získány v rámci hledání „otisků prstů 
v případě koltánu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje, že podnikové systémy 
sociální odpovědnosti sehrávají důležitou 
úlohu z hlediska dodržování vysokých 
environmentálních, sociálních a pracovních 
standardů v zahraničí a používání 
nejlepších dostupných technologií; vyzývá 
společnosti v EU, aby vytvořily vhodný 
kodex chování pro ty, kdo vyvíjejí činnost 
ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby se 
v souvislosti se spornými nerosty 
inspirovala právním předpisem Dodd-
Frank přijatým ve Spojených státech; 
podporuje iniciativu pro transparentnost 
těžebního průmyslu; domnívá se, že tyto 
standardy by se měly vztahovat v prvé řadě 

31. zdůrazňuje, že podnikové systémy 
sociální odpovědnosti sehrávají důležitou 
úlohu z hlediska dodržování vysokých 
environmentálních, sociálních a pracovních 
standardů v zahraničí a používání 
nejlepších dostupných technologií; vyzývá 
společnosti v EU, aby vytvořily vhodný 
kodex chování pro ty, kdo vyvíjejí činnost 
ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby se 
v souvislosti se spornými nerosty 
inspirovala právním předpisem Dodd-
Frank přijatým ve Spojených státech; 
podporuje iniciativu pro transparentnost 
těžebního průmyslu; domnívá se, že tyto 
standardy by se měly vztahovat v prvé řadě 
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na projekty, které získaly finanční 
prostředky z EU, například od Evropské 
investiční banky; vyzývá Komisi, aby se 
zde více využívala technologie „otisků 
prstů“ a aby podpořila pilotní projekty 
založené na zkušenostech, které byly 
získány v rámci hledání „otisků prstů 
v případě koltánu“;

na projekty, které získaly finanční 
prostředky z EU, například od Evropské 
investiční banky; naléhavě vyzývá EU, aby 
prověřila, jakým způsobem je možné 
zabránit dovozu nezákonně prodávaných 
nebo vytěžených nerostných surovin; 
vyzývá Komisi, aby se zde více využívala 
technologie „otisků prstů“ a aby podpořila 
pilotní projekty založené na zkušenostech, 
které byly získány v rámci hledání „otisků 
prstů v případě koltánu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje, že podnikové systémy 
sociální odpovědnosti sehrávají důležitou 
úlohu z hlediska dodržování vysokých 
environmentálních, sociálních a pracovních 
standardů v zahraničí a používání 
nejlepších dostupných technologií; vyzývá 
společnosti v EU, aby vytvořily vhodný 
kodex chování pro ty, kdo vyvíjejí činnost 
ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby se 
v souvislosti se spornými nerosty 
inspirovala právním předpisem Dodd-
Frank přijatým ve Spojených státech; 
podporuje iniciativu pro transparentnost 
těžebního průmyslu; domnívá se, že tyto 
standardy by se měly vztahovat v prvé řadě 
na projekty, které získaly finanční 
prostředky z EU, například od Evropské 
investiční banky; vyzývá Komisi, aby se 
zde více využívala technologie „otisků 
prstů“ a aby podpořila pilotní projekty 
založené na zkušenostech, které byly 
získány v rámci hledání „otisků prstů 
v případě koltánu“;

31. zdůrazňuje, že podnikové systémy 
sociální odpovědnosti sehrávají důležitou 
úlohu z hlediska dodržování vysokých 
environmentálních, sociálních a pracovních 
standardů v zahraničí a používání 
nejlepších dostupných technologií; vyzývá 
společnosti v EU, aby vytvořily vhodný 
kodex chování pro ty, kdo vyvíjejí činnost 
ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby se 
v souvislosti se spornými nerosty 
inspirovala právním předpisem Dodd-
Frank přijatým ve Spojených státech; 
podporuje iniciativu pro transparentnost 
těžebního průmyslu; domnívá se, že tyto 
standardy by se měly vztahovat v prvé řadě 
na projekty, které získaly finanční 
prostředky z EU, například od Evropské 
investiční banky; žádá Komisi, aby 
prověřila vhodnost využívání technologie 
„otisků prstů“ a aby podpořila pilotní 
projekty založené na zkušenostech, které 
byly získány v rámci hledání „otisků prstů 
v případě koltánu“;
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Or. en

Pozměňovací návrh 275
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vítá činnost OECD, G-9 a G-20 
zaměřenou na oblast surovin 
a udržitelnosti; podporuje zahrnutí 
nečlenských zemí OECD do těchto diskusí; 
vyzývá k vytvoření strategické spolupráce 
mezi EU, Spojenými státy a Japonskem 
týkající se kritických surovin a spočívající 
ve společné poptávce a nabídce údajů, 
společném prognózování, výměně
osvědčených postupů, analyzování 
dodavatelských řetězců, zkoumání 
možnosti společných strategických skladů 
a ve vytvoření společných projektů 
výzkumu a vývoje; žádá Komisi, aby 
zkoumala proveditelnost mezinárodní 
iniciativy v oblasti statistiky kritických
surovin na základě příkladu Společné 
iniciativy v oblasti dat (JODI);

32. vítá činnost OECD, G-9 a G-20 
zaměřenou na oblast surovin 
a udržitelnosti; zdůrazňuje potřebu dalšího 
dialogu v rámci skupiny G-20 
o spravedlivém a udržitelném přístupu 
k surovinám s cílem dospět ke společnému 
stanovisku k volnému obchodu se 
surovinami; podporuje zahrnutí 
nečlenských zemí OECD do těchto diskusí; 
vyzývá k vytvoření strategické spolupráce 
mezi EU, Spojenými státy a Japonskem 
týkající se kritických surovin v úsilí 
o „globální režim sledování surovin“
spočívající ve společné poptávce a nabídce 
údajů, společném prognózování, výměně 
osvědčených postupů, analyzování 
dodavatelských řetězců, zkoumání 
možnosti společných strategických skladů 
a ve vytvoření společných projektů 
výzkumu a vývoje; žádá Komisi, aby 
zkoumala proveditelnost mezinárodní 
iniciativy v oblasti statistiky kritických 
surovin na základě příkladu Společné 
iniciativy v oblasti dat (JODI);

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 32
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vítá činnost OECD, G-9 a G-20 
zaměřenou na oblast surovin 
a udržitelnosti; podporuje zahrnutí 
nečlenských zemí OECD do těchto diskusí; 
vyzývá k vytvoření strategické spolupráce 
mezi EU, Spojenými státy a Japonskem 
týkající se kritických surovin a spočívající 
ve společné poptávce a nabídce údajů, 
společném prognózování, výměně 
osvědčených postupů, analyzování 
dodavatelských řetězců, zkoumání 
možnosti společných strategických skladů 
a ve vytvoření společných projektů 
výzkumu a vývoje; žádá Komisi, aby 
zkoumala proveditelnost mezinárodní 
iniciativy v oblasti statistiky kritických 
surovin na základě příkladu Společné 
iniciativy v oblasti dat (JODI);

32. vítá činnost OECD, G-9 a G-20 
zaměřenou na oblast surovin 
a udržitelnosti; podporuje zahrnutí 
nečlenských zemí OECD do těchto diskusí; 
vyzývá k vytvoření strategické spolupráce 
mezi EU, Spojenými státy a Japonskem 
týkající se kritických surovin a spočívající 
ve společné poptávce a nabídce údajů, 
společném prognózování, výměně 
osvědčených postupů, analyzování 
dodavatelských řetězců, zkoumání 
možnosti společných strategických skladů 
a ve vytvoření společných projektů 
výzkumu a vývoje; žádá Komisi, aby 
zkoumala proveditelnost mezinárodní 
iniciativy v oblasti statistiky kritických 
surovin na základě příkladu Společné 
iniciativy v oblasti dat (JODI), která by 
byla prospěšná pro průmyslová odvětví 
jako např. letectví, automobilový průmysl, 
chemický průmysl, stavebnictví, výroba 
zařízení a strojírenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vítá činnost OECD, G-9 a G-20 
zaměřenou na oblast surovin 
a udržitelnosti; podporuje zahrnutí 
nečlenských zemí OECD do těchto diskusí; 
vyzývá k vytvoření strategické spolupráce 
mezi EU, Spojenými státy a Japonskem 
týkající se kritických surovin a spočívající 
ve společné poptávce a nabídce údajů, 
společném prognózování, výměně 
osvědčených postupů, analyzování 

32. vítá činnost OECD, G-9 a G-20 
zaměřenou na oblast surovin 
a udržitelnosti; vyzývá Komisi, aby 
podpořila úsilí OECD v oblasti dopadu 
vývozních omezení a jejich využití jako 
politického nástroje; podporuje zahrnutí 
nečlenských zemí OECD do těchto diskusí; 
vyzývá k vytvoření strategické spolupráce 
mezi EU, Spojenými státy a Japonskem 
týkající se kritických surovin a spočívající 
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dodavatelských řetězců, zkoumání 
možnosti společných strategických skladů 
a ve vytvoření společných projektů 
výzkumu a vývoje; žádá Komisi, aby 
zkoumala proveditelnost mezinárodní 
iniciativy v oblasti statistiky kritických 
surovin na základě příkladu Společné 
iniciativy v oblasti dat (JODI);

ve společné poptávce a nabídce údajů, 
společném prognózování, výměně 
osvědčených postupů, analyzování 
dodavatelských řetězců, zkoumání 
možnosti společných strategických skladů 
a ve vytvoření společných projektů 
výzkumu a vývoje; žádá Komisi, aby 
zkoumala proveditelnost mezinárodní 
iniciativy v oblasti statistiky kritických 
surovin na základě příkladu Společné 
iniciativy v oblasti dat (JODI);

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vítá činnost OECD, G-9 a G-20 
zaměřenou na oblast surovin 
a udržitelnosti; podporuje zahrnutí 
nečlenských zemí OECD do těchto diskusí; 
vyzývá k vytvoření strategické spolupráce 
mezi EU, Spojenými státy a Japonskem 
týkající se kritických surovin a spočívající 
ve společné poptávce a nabídce údajů, 
společném prognózování, výměně 
osvědčených postupů, analyzování 
dodavatelských řetězců, zkoumání 
možnosti společných strategických skladů 
a ve vytvoření společných projektů 
výzkumu a vývoje; žádá Komisi, aby 
zkoumala proveditelnost mezinárodní 
iniciativy v oblasti statistiky kritických 
surovin na základě příkladu Společné 
iniciativy v oblasti dat (JODI);

32. vítá činnost OECD, G-9 a G-20 
zaměřenou na oblast surovin 
a udržitelnosti; podporuje zahrnutí 
nečlenských zemí OECD do těchto diskusí; 
vyzývá k vytvoření strategické spolupráce 
mezi EU, Spojenými státy a Japonskem 
týkající se kritických surovin a spočívající 
ve společné poptávce a nabídce údajů, 
společném prognózování, výměně 
osvědčených postupů, analyzování 
dodavatelských řetězců, zkoumání 
možnosti společných strategických skladů 
a ve vytvoření společných projektů 
výzkumu a vývoje; žádá Komisi, aby 
zkoumala proveditelnost mezinárodní 
iniciativy v oblasti statistiky kritických 
surovin na základě příkladu Společné 
iniciativy v oblasti dat (JODI), stejně jako 
otázku, zda by byla mezinárodní úmluva 
o kovech užitečným nástrojem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vítá činnost OECD, G-9 a G-20 
zaměřenou na oblast surovin 
a udržitelnosti; podporuje zahrnutí 
nečlenských zemí OECD do těchto diskusí; 
vyzývá k vytvoření strategické spolupráce 
mezi EU, Spojenými státy a Japonskem 
týkající se kritických surovin a spočívající 
ve společné poptávce a nabídce údajů, 
společném prognózování, výměně 
osvědčených postupů, analyzování 
dodavatelských řetězců, zkoumání 
možnosti společných strategických skladů 
a ve vytvoření společných projektů 
výzkumu a vývoje; žádá Komisi, aby 
zkoumala proveditelnost mezinárodní 
iniciativy v oblasti statistiky kritických 
surovin na základě příkladu Společné 
iniciativy v oblasti dat (JODI);

32. vítá činnost OECD, G-9 a G-20 
zaměřenou na oblast surovin 
a udržitelnosti; podporuje zahrnutí 
nečlenských zemí OECD do těchto diskusí; 
vyzývá k vytvoření strategické spolupráce 
mezi EU, Spojenými státy a Japonskem 
týkající se kritických surovin a spočívající 
ve společné poptávce a nabídce údajů, 
společném prognózování, výměně 
osvědčených postupů, technologického 
know-how a patentů, analyzování 
dodavatelských řetězců, zkoumání 
možnosti společných strategických skladů 
a ve vytvoření společných projektů 
výzkumu a vývoje; žádá Komisi, aby 
zkoumala proveditelnost mezinárodní 
iniciativy v oblasti statistiky kritických 
surovin na základě příkladu Společné 
iniciativy v oblasti dat (JODI);

Or. en


