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Τροπολογία 159
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών γεωλογικών αναλύσεων και τη 
δημοσίευση ενός ευρωπαϊκού εγχειριδίου 
για τις πρώτες ύλες· υπογραμμίζει ότι τα 
δεδομένα σχετικά με τους δευτερογενείς 
πόρους και την εκμετάλλευση των πόλεων 
θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει το κατά 
πόσο η δημιουργία μιας γεωλογικής 
υπηρεσίας της ΕΕ που θα προωθεί τις 
εργασίες των εθνικών αναλύσεων και 
εργασιών με τους διεθνείς εταίρους είναι 
αναγκαία· υποστηρίζει το έργο της 
Επιτροπής σε σχέση με τη βελτίωση των
βάσεων γεωλογικής γνώσης της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να δημοσιεύσει έναν χάρτη 
σε σχέση με τους πόρους της Ένωσης·

19. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών γεωλογικών αναλύσεων και τη 
δημοσίευση ενός ευρωπαϊκού εγχειριδίου 
για τις πρώτες ύλες· υπογραμμίζει ότι τα 
δεδομένα σχετικά με τους δευτερογενείς 
πόρους και την εκμετάλλευση των πόλεων 
θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει το κατά 
πόσο η δημιουργία μιας γεωλογικής 
υπηρεσίας της ΕΕ που θα προωθεί τις 
εργασίες των εθνικών αναλύσεων και 
εργασιών με τους διεθνείς εταίρους είναι 
αναγκαία· τονίζει την ανάγκη για 
στενότερη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών γεωλογικών υπηρεσιών και 
ενθαρρύνει τη χρήση κοινών προτύπων 
και πρακτικών που θα διευκόλυναν την 
ανταλλαγή και την αξιοποίηση των 
διαθέσιμων γεωλογικών δεδομένων·
υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής σε 
σχέση με τη βελτίωση των βάσεων 
γεωλογικής γνώσης της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει έναν ψηφιακό
χάρτη σε σχέση με τους πόρους της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 160
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των 19. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
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εθνικών γεωλογικών αναλύσεων και τη 
δημοσίευση ενός ευρωπαϊκού εγχειριδίου 
για τις πρώτες ύλες· υπογραμμίζει ότι τα 
δεδομένα σχετικά με τους δευτερογενείς 
πόρους και την εκμετάλλευση των πόλεων 
θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει το κατά 
πόσο η δημιουργία μιας γεωλογικής 
υπηρεσίας της ΕΕ που θα προωθεί τις 
εργασίες των εθνικών αναλύσεων και 
εργασιών με τους διεθνείς εταίρους είναι
αναγκαία· υποστηρίζει το έργο της 
Επιτροπής σε σχέση με τη βελτίωση των 
βάσεων γεωλογικής γνώσης της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να δημοσιεύσει έναν χάρτη 
σε σχέση με τους πόρους της Ένωσης·

εθνικών γεωλογικών αναλύσεων και τη 
δημοσίευση ενός ευρωπαϊκού εγχειριδίου 
για τις πρώτες ύλες· υπογραμμίζει ότι τα 
δεδομένα σχετικά με τους δευτερογενείς 
πόρους και την εκμετάλλευση των πόλεων 
θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη
δημιουργία ενός ινστιτούτου πρώτων 
υλών της ΕΕ με γεωλογική υπηρεσία που 
θα προωθεί τις εργασίες των εθνικών 
αναλύσεων και εργασιών με τους διεθνείς 
εταίρους με σκοπό την παρουσίαση μιας 
διαφανούς επισκόπησης σχετικά με τους 
πόρους πρώτων υλών· υποστηρίζει το 
έργο της Επιτροπής σε σχέση με τη 
βελτίωση των βάσεων γεωλογικής γνώσης 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει έναν χάρτη σε σχέση με τους 
πόρους της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 161
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών γεωλογικών αναλύσεων και τη 
δημοσίευση ενός ευρωπαϊκού εγχειριδίου 
για τις πρώτες ύλες· υπογραμμίζει ότι τα 
δεδομένα σχετικά με τους δευτερογενείς 
πόρους και την εκμετάλλευση των πόλεων 
θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει το κατά 
πόσο η δημιουργία μιας γεωλογικής 
υπηρεσίας της ΕΕ που θα προωθεί τις 
εργασίες των εθνικών αναλύσεων και 
εργασιών με τους διεθνείς εταίρους είναι 
αναγκαία· υποστηρίζει το έργο της 
Επιτροπής σε σχέση με τη βελτίωση των 
βάσεων γεωλογικής γνώσης της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να δημοσιεύσει έναν χάρτη 

19. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών γεωλογικών αναλύσεων και τη 
δημοσίευση ενός ευρωπαϊκού εγχειριδίου 
για τις πρώτες ύλες· υπογραμμίζει ότι τα 
δεδομένα σχετικά με τους δευτερογενείς 
πόρους και την εκμετάλλευση των πόλεων 
θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει το κατά 
πόσο η δημιουργία μιας γεωλογικής 
υπηρεσίας της ΕΕ που θα προωθεί τις 
εργασίες των εθνικών αναλύσεων και 
εργασιών με τους διεθνείς εταίρους είναι 
αναγκαία· υποστηρίζει το έργο της 
Επιτροπής σε σχέση με τη βελτίωση των 
βάσεων γεωλογικής γνώσης της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να προωθήσει σε 



AM\864926EL.doc 5/74 PE462.883v01-00

EL

σε σχέση με τους πόρους της Ένωσης· συνεργασία με τα κράτη μέλη την 
ανάπτυξη ενός ψηφιακού χάρτη σε σχέση 
με τους πόρους της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 162
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών γεωλογικών αναλύσεων και τη 
δημοσίευση ενός ευρωπαϊκού εγχειριδίου 
για τις πρώτες ύλες· υπογραμμίζει ότι τα 
δεδομένα σχετικά με τους δευτερογενείς 
πόρους και την εκμετάλλευση των πόλεων 
θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει το κατά 
πόσο η δημιουργία μιας γεωλογικής 
υπηρεσίας της ΕΕ που θα προωθεί τις 
εργασίες των εθνικών αναλύσεων και 
εργασιών με τους διεθνείς εταίρους είναι 
αναγκαία· υποστηρίζει το έργο της 
Επιτροπής σε σχέση με τη βελτίωση των 
βάσεων γεωλογικής γνώσης της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να δημοσιεύσει έναν χάρτη 
σε σχέση με τους πόρους της Ένωσης·

19. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών γεωλογικών αναλύσεων και τη 
δημοσίευση ενός ευρωπαϊκού εγχειριδίου 
για τις πρώτες ύλες· υπογραμμίζει ότι τα 
δεδομένα σχετικά με τους δευτερογενείς 
πόρους και την εκμετάλλευση των πόλεων 
θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει το κατά 
πόσο η δημιουργία μιας γεωλογικής 
υπηρεσίας της ΕΕ που θα προωθεί τις 
εργασίες των εθνικών αναλύσεων και 
εργασιών με τους διεθνείς εταίρους είναι 
αναγκαία· υποστηρίζει το έργο της 
Επιτροπής σε σχέση με τη βελτίωση των 
βάσεων γεωλογικής γνώσης της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να δημοσιεύσει έναν χάρτη 
σε σχέση με τους πόρους της Ένωσης για 
την προσέλκυση επενδύσεων στους 
φυσικούς πόρους και την αναζήτησή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 163
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
νέες στρατηγικές για την ανεμπόδιστη 
τοπική πρόσβαση σε πρώτες ύλες στην 
ΕΕ· επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να 
διευκολύνει και να απλοποιήσει τη 
διαδικασία αδειοδότησης προκειμένου να 
παρέχεται ασφάλεια σχετικά με τη 
μακροπρόθεσμη τοπική διαθεσιμότητα· 
ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν μια πολιτική χωροταξικού 
σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων 
μακροπρόθεσμων εκτιμήσεων για την 
περιφερειακή και τοπική ζήτηση 
ορυκτών· αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για βιομηχανίες που χρειάζονται τοπική 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες· αυτή η ανάγκη 
για τοπική πρόσβαση σε πρώτες ύλες 
πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται σε 
εθνικές πολιτικές για τις πρώτες ύλες, οι 
οποίες πρέπει να βασίζονται σε ισχυρή
γεωλογική τεχνογνωσία σχετικά με τις 
πρώτες ύλες που υπάρχουν στα διάφορα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 164
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. υπογραμμίζει ότι η κατάστρωση 
μιας εθνικής πολιτικής για τα ορυκτά που 
προτείνει η Επιτροπή με σκοπό να 
εξασφαλισθεί η κατά οικονομικά βιώσιμο 
τρόπο εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων 
δεν πρέπει να εμποδίζει το 
ενδοευρωπαϊκό εμπόριο· επίσης, 
υπογραμμίζει ότι κατά την κατάρτιση της 
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χωροταξικής πολιτικής για τις πρώτες 
ύλες δεν θα πρέπει να αποκλείεται στις
μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις της 
περιφερειακής και τοπικής ζήτησης η 
ζήτηση από γειτονικές χώρες της ΕΕ· 

Or. de

Τροπολογία 165
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. τονίζει τη σημασία των εγχώριων 
πρώτων υλών ως βάσης του εφοδιασμού 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με πρώτες 
ύλες· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια των κοιτασμάτων πρώτων 
υλών περιφερειακής και 
υπερπεριφερειακής σημασίας· καλεί 
επιπλέον την Επιτροπή να βελτιώσει τους 
όρους πλαίσιο για την απόκτηση 
εγχώριων πρώτων υλών· 

Or. de

Τροπολογία 166
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επικροτεί το γεγονός ότι άλλες 
πρώτες ύλες όπως η ξυλεία και το φυσικό 
καουτσούκ περιλαμβάνονται στο πεδίο 
εφαρμογής της ΠΠΥ· προτρέπει την 
Επιτροπή να λάβει επίσης πλήρως υπόψη 
άλλα υλικά εκτός των ορυκτών και των 
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μετάλλων όσο προχωρά με την υλοποίηση 
και την περαιτέρω ανάπτυξη της ΠΠΥ·

Or. en

Τροπολογία 167
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. σημειώνει τη σημασία της ένταξης 
της στρατηγικής για τις πρώτες ύλες στο 
ευρύτερο πλαίσιο της κλιματικής 
αλλαγής, προωθώντας ταυτόχρονα τη 
συνολική αποδοτική χρήση των πόρων 
και την ανακύκλωση· τονίζει ότι 
μειώνοντας την κατανάλωση πρωτογενών 
πρώτων υλών της ΕΕ μπορούμε να 
μειώσουμε τη σχετική εξάρτησή μας από 
τις εισαγωγές·

Or. en

Τροπολογία 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες 
εξόρυξης πρέπει να εκτελούνται 
τηρώντας τις πιο υψηλές προδιαγραφές 
ασφάλειας στην εργασία και προστασίας 
του περιβάλλοντος για την πρόληψη 
ατυχημάτων και την αποκατάσταση των 
περιοχών που αποτελούν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης· 

Or. es
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Τροπολογία 169
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. ζητεί η στρατηγική για τις πρώτες 
ύλες να είναι συνεκτική με άλλες 
σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές, ιδίως 
στο πλαίσιο της βιομηχανίας, της
έρευνας, του περιβάλλοντος, των
μεταφορών και της στρατηγικής Ευρώπη 
2020·

Or. en

Τροπολογία 170
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
προστατεύσει τις περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία·

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
επικουρικότητας· παρατηρεί ότι οι 
κώδικες πρακτικής για την επίτευξη του 
τεχνικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
αριστείου είναι σημαντικά μέσα· 
υπογραμμίζει ότι όλες οι εγχώριες 
εξορυκτικές δραστηριότητες πρέπει να 
είναι βιώσιμες· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην προώθηση 
εθνικών πολιτικών για τα ορυκτά και 
στον εξορθολογισμό των διαδικασιών 
έγκρισης με σκοπό τη δημιουργία μιας 
μονοαπευθυντικής θυρίδας· επισημαίνει 
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τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν 
επίσης οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
πρώτων σταδίων εν προκειμένω· τονίζει 
τη σημασία των βιομηχανικών συστάδων 
που συγκεντρώνουν γεωλογικές 
υπηρεσίες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
πρώτων σταδίων, κατασκευαστές 
εξοπλισμού, εταιρείες εξόρυξης και 
εξευγενισμού, καθώς και τον τομέα των 
μεταφορών, για την αειφόρο εξόρυξη 
στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει τη δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εγχώριων εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων στην πολιτική 
μεταφορών στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ· 
καλεί την Επιτροπή να προστατεύσει τις 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που 
ενδέχεται να έχουν πρώτες ύλες όπως η 
Αρκτική, η Θάλασσα Μπάρεντ και η 
Γροιλανδία·

Or. en

Τροπολογία 171
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
προστατεύσει τις περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία·

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
επιβοηθητική εξήγηση για τις 
δραστηριότητες εξόρυξης πόρων σε 
περιοχές NATURA 2000· καλεί την 
Επιτροπή να ελέγχει τακτικά αν 
σημειώνονται πρόοδοι στα κράτη μέλη 
όσον αφορά τη συμβατότητα των 
δραστηριοτήτων εξόρυξης πρώτων υλών
και της προστασίας της φύσης· παρατηρεί 
ότι οι κώδικες πρακτικής για την επίτευξη 
του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ώστε κατά τις εξορυκτικές 
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δραστηριότητες σε περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία να 
τηρούνται κατάλληλα κριτήρια 
βιωσιμότητας·

Or. de

Τροπολογία 172
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
προστατεύσει τις περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία·

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· υπογραμμίζει ότι οι 
πρώτες ύλες που διαθέτει ένα κράτος 
μέλος συνιστούν στρατηγική και 
οικονομική δυνατότητα για ολόκληρη την 
ΕΕ και, κατά συνέπεια, καλεί την 
Επιτροπή να προστατεύσει τις 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που 
ενδέχεται να έχουν πρώτες ύλες όπως η 
Αρκτική, η Θάλασσα Μπάρεντ και η 
Γροιλανδία και, εάν είναι εφικτό, να 
επεκτείνει τις υφιστάμενες συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης με τις χώρες αυτές 
ώστε να περιλαμβάνουν οικονομικές 
ενισχύσεις για εξορυκτικές 
δραστηριότητες με τη δυνατότητα να 
παρέχεται στις εταιρείες της ΕΕ 
πρόσβαση κατά προτεραιότητα στις 
εξορυσσόμενες πρώτες ύλες·

Or. en
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Τροπολογία 173
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
προστατεύσει τις περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία·

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού, 
ανταγωνιστικού και περιβαλλοντικού 
αριστείου είναι σημαντικά μέσα· 
υπογραμμίζει ότι οι πρώτες ύλες που 
διαθέτει ένα κράτος μέλος συνιστούν 
στρατηγική και οικονομική δυνατότητα 
για ολόκληρη την ΕΕ και, κατά συνέπεια,
καλεί την Επιτροπή να προστατεύσει τις 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που 
ενδέχεται να έχουν πρώτες ύλες και, εάν 
είναι εφικτό, να επεκτείνει τις 
υφιστάμενες συμφωνίες εταιρικής σχέσης 
με τις χώρες αυτές ώστε να 
περιλαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις 
για εξορυκτικές δραστηριότητες με τη 
δυνατότητα να παρέχεται στις εταιρείες 
της ΕΕ πρόσβαση κατά προτεραιότητα 
στις εξορυσσόμενες πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 174
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
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γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
προστατεύσει τις περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία·

γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
ζητεί, ταυτόχρονα, να μην εμποδίζεται η 
πρόσβαση σε εγχώρια κοιτάσματα 
πρώτων υλών μέσω υπέρμετρου 
σχεδιασμού, προκειμένου να 
αποφευχθούν τα προβλήματα εφοδιασμού 
και να μειωθεί ο κίνδυνος εξάρτησης της 
ΕΕ από εισαγωγές πρώτων υλών· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
προστατεύσει τις περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία·

Or. de

Τροπολογία 175
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
προστατεύσει τις περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία·

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές που δημοσιεύθηκαν από την 
Επιτροπή παρέχουν μία υγιή βάση υπό την 
οποία θα μπορούν να πραγματοποιούνται 
οι δραστηριότητες εξόρυξης σε περιοχές 
του δικτύου NATURA 2000· παρατηρεί 
ότι οι κώδικες πρακτικής για την επίτευξη 
του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
προστατεύσει τις περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία·

Or. es
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Τροπολογία 176
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
προστατεύσει τις περιβαλλοντικά
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία·

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις δυνατότητες 
περιβαλλοντικά βιώσιμης εκμετάλλευσης 
των ευαίσθητων περιοχών που ενδέχεται 
να έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία, 
δίνοντας έμφαση στις κρίσιμης σημασίας 
πρώτες ύλες όπως οι σπάνιες γαίες·

Or. en

Τροπολογία 177
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
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προστατεύσει τις περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία·

προστατεύσει τις περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ, η Ανταρκτική και η 
Γροιλανδία·

Or. ro

Τροπολογία 178
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες 
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
προστατεύσει τις περιβαλλοντικά
ευαίσθητες περιοχές που ενδέχεται να 
έχουν πρώτες ύλες όπως η Αρκτική, η 
Θάλασσα Μπάρεντ και η Γροιλανδία·

20. τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία 
υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες
εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς· 
παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για 
την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αριστείου είναι 
σημαντικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
προστατεύσει αναλογικά τις 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που 
ενδέχεται να έχουν πρώτες ύλες όπως η 
Αρκτική, η Θάλασσα Μπάρεντ και η 
Γροιλανδία·

Or. en

Τροπολογία 179
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στο γεγονός ότι απαιτείται ορθολογική 
διαχείριση της ξυλείας ως πρώτης ύλης 
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στο σύνολο της επικράτειας της Ένωσης 
και όχι μόνο στις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000, διότι παρουσιάζει το 
πλεονέκτημα ότι είναι σίγουρα δυνατή η 
διασφάλιση της ύπαρξής της στο μέλλον 
εφόσον η διαχείρισή της γίνει με 
ορθολογικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει μαζί με τη βιομηχανία ξυλείας 
τις δυνατότητες εφαρμογής 
συγκεκριμένων δράσεων που αποσκοπούν 
στη βιώσιμη εκμετάλλευση των δασικών 
πόρων, κυρίως μέσω πιλοτικών έργων·

Or. fr

Τροπολογία 180
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει 
όσες περισσότερες προσπάθειες είναι 
εφικτό από νομικής πλευράς για να 
σταματήσει η εξαγωγή ανακυκλώσιμων 
υλικών και αποβλήτων που περιέχουν 
χρήσιμες πρώτες ύλες, βελτιώνοντας 
κατά τον τρόπο αυτόν την ενεργειακή 
απόδοση και το αποτύπωμα άνθρακα της 
Ευρώπης· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να 
χρησιμοποιήσει περαιτέρω την έννοια της 
ευθύνης του παραγωγού προς στήριξη 
του στόχου αυτού·

Or. en

Τροπολογία 181
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. ζητεί σε ενδεχόμενες νέες οδηγίες ή 
κανονισμούς ή κατά την αναθεώρηση 
των υφισταμένων οδηγιών και 
κανονισμών να γίνεται ισότιμη στάθμιση 
των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών απαιτήσεων με στόχο μια 
βιώσιμη εξασφάλιση της πρόσβασης σε 
κοιτάσματα ορυκτών πόρων· 

Or. de

Τροπολογία 182
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα για να σταματήσει η 
εξαγωγή ανακυκλώσιμων αποβλήτων και 
υλικών που περιέχουν χρήσιμες πρώτες 
ύλες, προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποδοτική χρήση των πόρων στην 
Ευρώπη και να μειωθεί η εξάρτησή της 
από εισαγωγές· τονίζει τη σημασία της 
συμπερίληψης των παραγωγών και των 
καταναλωτών στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 183
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα πιο 
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διαφανές και προβλέψιμο πλαίσιο 
συνθηκών σχετικά με τις κανονιστικές 
διαδικασίες έγκρισης για τη δημιουργία 
νέων εγκαταστάσεων εξόρυξης μετάλλων 
και ορυκτών, χωρίς ταυτόχρονα να 
διακυβεύονται τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 184
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει την ανάγκη να ξεκινήσει η 
ΕΕ διαπραγματεύσεις με την τοπική 
κυβέρνηση της Γροιλανδίας σχετικά με 
την πρόσβαση της ΕΕ στις σπάνιες γαίες 
της Γροιλανδίας·

Or. en

Τροπολογία 185
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. σημειώνει ότι οι βόρειες ευρωπαϊκές 
χώρες και η περιοχή Μπάρεντ διαθέτουν 
σημαντικά αποθέματα μεταλλευμάτων, 
ορυκτών και δασών, εργατικό δυναμικό 
και ερευνητικά κέντρα υψηλής 
εξειδίκευσης, τεχνολογία αιχμής και 
ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον· πιστεύει 
ότι η περιοχή της βόρειας Ευρώπης 
μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην 
κάλυψη των αναγκών εταιρειών από άλλα 
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μέρη της Ευρώπης όσον αφορά την 
προμήθεια πρώτων υλών και, ως εκ 
τούτου, στη μείωση της εξάρτησης της 
Ευρώπης από εισαγωγές· πιστεύει ότι 
υπάρχει σαφής ανάγκη να αυξηθεί η 
ενημέρωση για τις δυνατότητες που 
προσφέρει η βόρεια Ευρώπη στις εν 
εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τις 
πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 186
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
ενθάρρυνση της χρήσης ενός συνδυασμού 
οικονομικών και νομικών μέσων 
ανάλογων με αυτά που χρησιμοποιούνται 
στα κράτη μέλη με τις καλύτερες 
επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης της υγειονομικής ταφής και 
της επέκτασης της ευθύνης του 
παραγωγού για να αποτραπεί η παραγωγή 
περισσότερων άχρηστων αποβλήτων 
πρώτων υλών μέσω (παράνομης) 
εξαγωγής, υγειονομικής ταφής και 
αποτέφρωσης·

Or. en

Τροπολογία 187
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, οι πρώτες ύλες πρέπει να 
φτάνουν στους καταναλωτές μέσω ενός 
βιώσιμου και λειτουργικού συστήματος 
μεταφορών, το οποίο να συνδέει τις 
πλούσιες σε πόρους περιοχές της Ένωσης 
με τα βιομηχανικά μας κέντρα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι αναθεωρημένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) καλύπτουν τις ανάγκες της 
βιομηχανίας παρέχοντας εύκολη 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 188
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20δ. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι περιφερειακές ή εθνικές 
συστάδες πρώτων υλών, όπου ο εγχώριος
τομέας πρώτων υλών έχει τη δυνατότητα 
να ακμάσει, με τη συνδρομή ισχυρών 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ κυβερνητικών, 
ακαδημαϊκών, βιομηχανικών και 
κοινωνικών εταίρων· υπογραμμίζει ότι οι 
συστάδες πρώτων υλών και οι επενδύσεις 
στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 
είναι σημαντικές για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη περιοχών πλούσιων 
σε πρώτες ύλες·

Or. en
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Τροπολογία 189
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας 
και ανάπτυξης στην βιώσιμη εξορυκτική 
δραστηριότητα προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό ίχνος 
και οι αρνητικές από κοινωνικής πλευράς 
συνέπειες·

21. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης της καινοτομίας και της 
έρευνας για την αντιμετώπιση νέων 
προκλήσεων· επισημαίνει τη συνεισφορά 
της έρευνας και ανάπτυξης στην βιώσιμη 
εξορυκτική δραστηριότητα προκειμένου να 
επιτευχθεί αποτελεσματική 
περιβαλλοντική διαχείριση και να
ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό ίχνος 
και οι αρνητικές από κοινωνικής πλευράς 
συνέπειες· ζητεί τη χρήση υφιστάμενων
τεχνολογιών και την ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών προκειμένου να βελτιωθούν 
οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων
στον εξορυκτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 190
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας 
και ανάπτυξης στην βιώσιμη εξορυκτική 
δραστηριότητα προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό ίχνος 
και οι αρνητικές από κοινωνικής πλευράς 
συνέπειες·

21. επισημαίνει ότι η υποχρέωση των 
εταιρειών για «αποκατάσταση της 
φύσης» μετά την εξόρυξη πρώτων υλών 
βελτιώνει συχνά τη βιοποικιλότητα σε 
περιοχές εξόρυξης σε σύγκριση με την 
κατάστασή τους πριν από την εξόρυξη· 
επισημαίνει τη σημασία της έρευνας και 
ανάπτυξης στην βιώσιμη εξορυκτική 
δραστηριότητα προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί περαιτέρω το 
περιβαλλοντικό ίχνος και οι πιθανές
αρνητικές από κοινωνικής και οικολογικής 
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πλευράς συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 191
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας 
και ανάπτυξης στην βιώσιμη εξορυκτική 
δραστηριότητα προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό ίχνος 
και οι αρνητικές από κοινωνικής πλευράς 
συνέπειες·

21. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας 
και ανάπτυξης στην βιώσιμη εξορυκτική 
δραστηριότητα προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό ίχνος 
και οι αρνητικές από κοινωνικής πλευράς 
συνέπειες· επισημαίνει ότι, προκειμένου 
να μειωθεί η εξορυκτική δραστηριότητα, 
οι πρακτικές πρόληψης, 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, 
ιδίως για τις 14 πρώτες ύλες κρίσιμης 
σημασίας, πρέπει να βελτιωθούν·

Or. en

Τροπολογία 192
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας 
και ανάπτυξης στην βιώσιμη εξορυκτική 
δραστηριότητα προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό ίχνος 
και οι αρνητικές από κοινωνικής πλευράς 
συνέπειες·

21. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας 
και ανάπτυξης στην κατάρτιση βιώσιμων 
μεθόδων εξόρυξης, εξευγενισμού και 
παραγωγής μεταλλευμάτων, προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό 
ίχνος και οι αρνητικές από κοινωνικής 
πλευράς συνέπειες·

Or. en
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Τροπολογία 193
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας 
και ανάπτυξης στην βιώσιμη εξορυκτική 
δραστηριότητα προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό ίχνος 
και οι αρνητικές από κοινωνικής πλευράς 
συνέπειες·

21. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας 
και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών 
για βιώσιμη και αποτελεσματική
εξορυκτική δραστηριότητα προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό ίχνος 
και οι αρνητικές από κοινωνικής πλευράς 
συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 194
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να λάβει μέτρα για την εξέταση 
του ενδεχομένου εκ νέου ανοίγματος 
ορισμένων ορυχείων, στο πλαίσιο μιας 
βιώσιμης εξορυκτικής δραστηριότητας, 
για τη συμβολή στον μετριασμό του 
κινδύνου έλλειψης πρώτων υλών για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία·

Or. fr

Τροπολογία 195
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει τη σημασία της χρήσης ιδίων 
πόρων για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· δίνει έμφαση στον ρόλο των 
νέων τεχνολογιών εξόρυξης για τη 
βιώσιμη εξορυκτική δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 196
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει τη σημασία της 
εκπόνησης πολιτικών χωροταξικού 
σχεδιασμού για τα ορυκτά που 
περιλαμβάνουν μια βάση γεωλογικών 
γνώσεων·

Or. en

Τροπολογία 197
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 
αυτό·

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 
αυτό· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τους κοινωνικούς εταίρους, τα κράτη 
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μέλη και τη βιομηχανία, να προσδιορίσει 
την ανάγκη για εκπαιδευμένο προσωπικό 
στον τομέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης, της εξόρυξης, του 
εξευγενισμού, της επεξεργασίας και της 
ανακύκλωσης πρώτων υλών κρίσιμης 
σημασίας και τη διαθεσιμότητα του 
προσωπικού αυτού έως το 2012, καθώς 
και να μοιραστεί τα ευρήματά της με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν, σε συνεργασία με 
τη βιομηχανία και τους 
πανεπιστημιακούς φορείς, την 
εκπαίδευση σχετικά με τα κρίσιμα 
ορυκτά μέσω της δημιουργίας ειδικών 
προγραμμάτων και κύκλων μαθημάτων 
στο πανεπιστήμιο και της υποστήριξης 
των προπτυχιακών φοιτητών, των 
αποφοίτων, των μεταδιδακτορικών και 
των επιστημονικών συνεργατών στον 
συγκεκριμένο τομέα μέσω υποτροφιών· 
υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα 
προγράμματα Erasmus στον εν λόγω 
τομέα όπως το «Πρόγραμμα για τα 
ορυκτά και το περιβάλλον» του Erasmus 
Mundus·

Or. en

Τροπολογία 198
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 
αυτό·

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει τη διαρκή στήριξη της 
ανταλλαγής φοιτητών μέσω των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης και 
επιπλέον να πραγματοποιήσει εκ του 
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σύνεγγυς διάλογο με τους κοινωνικούς 
εταίρους στο πλαίσιο αυτό·

Or. de

Τροπολογία 199
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 
αυτό·

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει τη διαρκή στήριξη της 
ανταλλαγής φοιτητών μέσω των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης και 
να πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς 
διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους στο 
πλαίσιο αυτό·

Or. de

Τροπολογία 200
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 
αυτό·

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν την υποστήριξή 
τους προς το «Πρόγραμμα για τα ορυκτά 
και το περιβάλλον» του Erasmus 
Mundus· καλεί επίσης την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 
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αυτό·

Or. en

Τροπολογία 201
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 
αυτό·

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 
αυτό προκειμένου να διασφαλιστεί στο 
μέλλον επαρκής προσφορά ανθρώπινου 
κεφαλαίου υψηλής εξειδίκευσης για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 202
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 
αυτό·

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι, οι μηχανικοί, 
οι μεταλλωρύχοι και άλλοι εργαζόμενοι· 
καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει 
εκ του σύνεγγυς διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 203
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 
αυτό·

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και 
κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 204
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 
αυτό·

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους, τους 
πανεπιστημιακούς φορείς και τους 
εκπροσώπους της βιομηχανίας στο 
πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 205
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 
αυτό·

22. τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γεωλόγοι και οι 
μηχανικοί· καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν εκ του 
σύνεγγυς διάλογο με τους κοινωνικούς 
εταίρους στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 206
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την αυστηρότερη δυνατή εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ, να 
συμπεριλάβει θέματα ασφάλειας και 
προτύπων των χρυσωρυχείων στις 
δράσεις στο πλαίσιο της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας», να 
συμπεριλάβει ένα ειδικό στοιχείο 
εργασίας για τη διεθνή επιτροπή για την 
αειφόρο διαχείριση των πόρων (UNEP) 
στα χρυσωρυχεία, συμπεριλαμβανομένων 
των πτυχών της ασφάλειας, της 
καινοτομίας, της διαχείρισης χημικών, 
της παράνομης εξόρυξης, καθώς και της 
βιοτεχνικής εξόρυξης, με σκοπό να βρεθεί 
μια μακροχρόνια βιώσιμη λύση η οποία 
θα διασφαλίζει ότι ο χρυσός παράγεται ή 
εισάγεται για χρήση στην ΕΕ με βιώσιμο 
τρόπο· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης 
των κατευθυντήριων γραμμών Βερολίνο 
II για την εξόρυξη μικρής κλίμακας και 
τη βιοτεχνική εξόρυξη·

Or. en
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Τροπολογία 207
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
σε μελλοντικά νομοθετήματα, σύμφωνα
με το πνεύμα μιας συνεκτικής πολιτικής
της ΕΕ, τον βιώσιμο εφοδιασμό με 
πρώτες ύλες από ευρωπαϊκές πηγές και 
επιπροσθέτως να λάβει υπόψη, ως 
κριτήρια στο πλαίσιο εκτιμήσεων 
επιπτώσεων της νομοθεσίας, το γεγονός 
ότι η εξόρυξη πρώτων υλών έχει τοπικό 
χαρακτήρα, καθώς και τις πτυχές της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και της 
πρόσβασης σε πόρους·

Or. de

Τροπολογία 208
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. πιστεύει ότι η αποθεματοποίηση 
πρώτων υλών, όπως προτείνει η 
Επιτροπή, δεν αποτελεί κατάλληλο μέσο 
για τη διασφάλιση του εφοδιασμού 
πρώτων υλών· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι ο ρόλος της ΕΕ σε οποιοδήποτε 
ενδεχόμενο πρόγραμμα 
αποθεματοποίησης πρέπει να 
περιορίζεται στον καθορισμό του νομικού 
πλαισίου και τη ρυθμιστική εποπτεία·

Or. en
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Τροπολογία 209
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει τη σημασία της περιοχής 
Μπάρεντ ως περιοχής παραγωγής 
φυσικών πόρων και εφοδιασμού με 
βασικές πρώτες ύλες, όπως ορυκτά, 
μέταλλα και δασικά προϊόντα για τις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές·

Or. en

Τροπολογία 210
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. προτρέπει την Επιτροπή να εντείνει 
την ανάκτηση πρώτων υλών μέσω 
φιλόδοξων κανόνων ανακύκλωσης, ορθής 
και ταχείας εφαρμογής της οδηγίας 
πλαίσιο για τα απόβλητα, στόχων 
ανακυκλωσιμότητας προϊόντων και 
προώθησης της ανακύκλωσης και της 
επαναχρησιμοποίησης σε όλες τις 
νομοθετικές πράξεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 211
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη 
βελτίωση των υποδομών μεταφορών στο 
πλαίσιο της φιλοδοξίας της να μεταφέρει 
τις ευρωπαϊκές πρώτες ύλες στους 
παραγωγούς·

Or. en

Τροπολογία 212
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
δράσεις κατά προτεραιότητα για τις 
σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
δράσεις κατά προτεραιότητα για τις 
σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα· καλεί την 
Επιτροπή να απορρίπτει εξαγωγικούς 
ή/και εισαγωγικούς περιορισμούς για 
οποιεσδήποτε πρωτογενείς ή 
δευτερογενείς ύλες σε όλες τις διμερείς 
και πολυμερείς εμπορικές 
διαπραγματεύσεις της· καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει πλήρως τον ρόλο 
της όσον αφορά την ενίσχυση της 
απελευθέρωσης του εμπορίου σε όλα τα 
επίπεδα, μεταξύ άλλων και σε διμερείς 
και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, να λάβει 
περαιτέρω νομικά μέτρα στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ, με τον στόχο να έρθει πιο κοντά σε 
ελεύθερες αγορές πόρων χωρίς 
κυβερνητικές παρεμβάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 213
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
δράσεις κατά προτεραιότητα για τις 
σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
δράσεις κατά προτεραιότητα για τις 
σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα· καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα 
των εξαγωγικών περιορισμών και άλλων 
μέτρων στρέβλωσης του εμπορίου όσον 
αφορά σημαντικές για τη βιομηχανία 
πρώτες ύλες, με τη μορφή μιας 
διπλωματίας για τις πρώτες ύλες που 
περιλαμβάνει διάφορες πολιτικές όπως 
την εμπορική, αναπτυξιακή και 
εξωτερική πολιτική (διμερείς διάλογοι)·

Or. en

Τροπολογία 214
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
δράσεις κατά προτεραιότητα για τις 
σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες που θα βασίζεται στην 
ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών, στη 
διαφάνεια, την αμοιβαιότητα, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την αναδιανομή του 
πλούτου· πιστεύει ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν δράσεις κατά προτεραιότητα 
για τις σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα·

Or. es



PE462.883v01-00 34/74 AM\864926EL.doc

EL

Τροπολογία 215
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
δράσεις κατά προτεραιότητα για τις 
σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
δράσεις κατά προτεραιότητα για τις 
σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα· καλεί την 
Επιτροπή να απορρίπτει εξαγωγικούς 
ή/και εισαγωγικούς περιορισμούς για 
οποιεσδήποτε πρωτογενείς ή 
δευτερογενείς ύλες σε όλες τις διμερείς 
και πολυμερείς εμπορικές 
διαπραγματεύσεις της·

Or. en

Τροπολογία 216
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
δράσεις κατά προτεραιότητα για τις 
σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία ενεργητική
διπλωματία για τις πρώτες ύλες, ιδίως τις 
απαραίτητες· πιστεύει ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν δράσεις κατά προτεραιότητα 
για τις σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα· 
καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει τη 
συμμετοχή ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων 
μερών του τομέα των σπάνιων γαιών 
στον προσδιορισμό των δράσεων αυτών·

Or. en
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Τροπολογία 217
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
δράσεις κατά προτεραιότητα για τις 
σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
συγκεκριμένες δράσεις κατά 
προτεραιότητα και μια ολοκληρωμένη 
διεθνής στρατηγική για βιώσιμο εγχώριο 
εφοδιασμό και ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία για τις σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 218
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
δράσεις κατά προτεραιότητα για τις 
σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
υπογραμμίζει ότι η δράση κατά 
προτεραιότητα για τις σπάνιες γαίες είναι η 
σημαντικότερη δράση πολιτικής
βραχυπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 219
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ακολουθήσει μία διπλωματία για τις 
πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
δράσεις κατά προτεραιότητα για τις 
σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα·

23. επισημαίνει την πρόθεση της 
Επιτροπής να ακολουθήσει μία διπλωματία 
για τις πρώτες ύλες, ιδίως τις απαραίτητες· 
πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
δράσεις κατά προτεραιότητα για τις 
σπάνιες γαίες βραχυπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 220
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι επί του 
παρόντος οι ανάγκες ξυλείας υπερβαίνουν 
τη διαθέσιμη ξυλεία και ότι η τάση αυτή 
ακολουθεί ανοδική πορεία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· προκειμένου να 
περιοριστεί η αποψίλωση και η 
εξαφάνιση μη μεταποιημένης ξυλείας ως 
πρώτης ύλης (κορμοί δέντρων), και άρα 
να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της 
βιομηχανίας ξυλείας και η προστασία του 
περιβάλλοντος, απαιτείται η υιοθέτηση 
μιας στρατηγικής βιώσιμης διαχείρισης 
των δασικών πόρων όχι μόνον εντός των 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
και εκτός αυτών. Καλεί την Επιτροπή να 
επιδιώξει και να εντείνει τον διάλογο με 
τρίτες χώρες που διαθέτουν σημαντικούς 
δασικούς πόρους, και πρωτίστως με τις 
χώρες που έχουν σχέσεις με την Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 221
Daniel Caspary
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αύξηση του αριθμού των εμπορικών 
περιορισμών και των στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στο εμπόριο πρώτων υλών 
από τρίτες χώρες· επικροτεί τις 
προσπάθειες της Επιτροπής να 
αντιμετωπίσει αυτήν την εξέλιξη σε 
διμερές και πολυμερές επίπεδο· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τη 
στρατηγική της για την αντιμετώπιση 
των εξαγωγικών δασμών και των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στο 
εμπόριο πρώτων υλών και ιδίως ως προς 
τη συμπερίληψη απαγορεύσεων των 
εξαγωγικών δασμών σε όλες τις 
προσεχείς διμερείς εμπορικές συμφωνίες· 

Or. de

Τροπολογία 222
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα διεθνή δίκτυά της, 
συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής 
υπηρεσίας για τη βελτίωση των σχέσεων 
με χώρες και περιοχές εφοδιασμού 
πρώτων υλών και κρίσιμης σημασίας 
πρώτων υλών και, κατά τον τρόπο αυτόν, 
να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο 
πρώτων υλών, και ιδίως κρίσιμης 
σημασίας πρώτων υλών· τονίζει ότι η 
σθεναρή στήριξη της οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης πλούσιων σε πόρους χωρών 
θα μπορούσε να συμβάλει στην 
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οικοδόμηση ισχυρών και δημοκρατικών 
θεσμών, που θα βελτιώσουν τις 
δυνατότητες για διεύρυνση και 
διασφάλιση του εμπορίου και του 
εφοδιασμού πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 223
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. η πολιτική της Ευρώπης για τις 
πρώτες ύλες πρέπει να λαμβάνει πλήρως 
υπόψη τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
στις αναπτυσσόμενες χώρες και τα 
ιδιαίτερα κοινωνικά πρότυπά τους (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ) και να 
διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της 
αναπτυξιακής πολιτικής και της ΠΠΥ· ως 
εκ τούτου, πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει 
επίσης να υποστηρίξει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να 
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, να 
μειώσουν την εξάρτησή τους από τις 
εξαγωγές πρώτων υλών και να αυξήσουν 
την αξία των προϊόντων τους μέσω 
εγχώριας παραγωγής και επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 224
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. δεδομένης της άνισης γεωγραφικής 



AM\864926EL.doc 39/74 PE462.883v01-00

EL

κατανομής των πόρων στον κόσμο, η 
πολιτική για τις πρώτες ύλες είναι 
ευάλωτη στη μονοπώληση, κάτι που 
μπορεί να συνεπάγεται αδικαιολόγητες 
οικονομικές και πολιτικές απαιτήσεις για 
στρατηγικούς πόρους και ύλες που 
πρόκειται να πωληθούν· ως εκ τούτου, 
απαιτείται κατάλληλη προστασία των 
πόρων πρώτων υλών στην επικράτεια 
των κρατών μελών της ΕΕ, μαζί με την 
αποδοτική χρήση τους βάσει της αρχής 
της επικουρικότητας·

Or. pl

Τροπολογία 225
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
την ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού 
αποθεματοποίησης πρώτων υλών 
κρίσιμης σημασίας, και ιδίως σπάνιων 
γαιών, ο οποίος θα εγγυάται την 
πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών σε 
στρατηγικές ύλες που χρησιμοποιούνται 
στην πράσινη βιομηχανία, τη βιομηχανία 
υψηλής τεχνολογίας, τη βιομηχανία 
άμυνας και τη βιομηχανία υγείας, καθώς 
και την προστασία από μονοπωλιακές 
πιέσεις και αυξήσεις των τιμών·

Or. en

Τροπολογία 226
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει 
μια συνεκτική εμπορική πολιτική σχετικά 
με τις πρώτες ύλες, με σκοπό την 
εξάλειψη αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών όπως εξαγωγικούς 
περιορισμούς, εξαγωγικούς φόρους και 
τους αποκαλούμενους μηχανισμούς 
διπλής τιμολόγησης σε πολυμερές και 
διμερές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 227
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23γ. προτρέπει την Επιτροπή να επιμείνει 
σθεναρά στην εξάλειψη των εξαγωγικών 
περιορισμών, των εξαγωγικών φόρων και 
των αποκαλούμενων μηχανισμών διπλής 
τιμολόγησης όσον αφορά τις πρώτες ύλες 
σε όλες τις μελλοντικές διμερείς 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) 
που πρόκειται να συνάψει·

Or. en

Τροπολογία 228
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23δ. υπενθυμίζει στην Επιτροπή το 
γεγονός ότι πολιτικές όπως η εμπορική, η 
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περιβαλλοντική, η αναπτυξιακή, η 
ερευνητική και η εξωτερική πολιτική 
πρέπει να υποστηρίζουν μια κοινή 
πολιτική σχετικά με τον εφοδιασμό 
πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 229
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι εμπίπτει στην ευθύνη των 
εταιρειών η προμήθεια πόρων· ζητεί 
ωστόσο από την Επιτροπή να εξετάσει 
κατά πόσον έννοιες όπως ένας ευρωπαϊκός 
όμιλος για τις πρώτες ύλες θα μπορούσαν 
να υποστηριχθούν κατά τρόπο διάφορο του 
οικονομικού·

24. θεωρεί ότι εμπίπτει στην ευθύνη των 
εταιρειών η προμήθεια πόρων· 
αναγνωρίζει τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την 
προμήθεια πόρων· κατά συνέπεια, ζητεί 
από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον 
έννοιες όπως ένας ευρωπαϊκός όμιλος για 
τις πρώτες ύλες θα μπορούσαν να 
υποστηριχθούν κατά τρόπο διάφορο του 
οικονομικού·

Or. en

Τροπολογία 230
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι εμπίπτει στην ευθύνη των 
εταιρειών η προμήθεια πόρων· ζητεί 
ωστόσο από την Επιτροπή να εξετάσει 
κατά πόσον έννοιες όπως ένας ευρωπαϊκός 
όμιλος για τις πρώτες ύλες θα μπορούσαν 
να υποστηριχθούν κατά τρόπο διάφορο του 
οικονομικού·

24. θεωρεί ότι εμπίπτει στην ευθύνη των 
εταιρειών η προμήθεια πόρων· ζητεί 
ωστόσο από την Επιτροπή να εξετάσει 
κατά πόσον έννοιες όπως ένας ευρωπαϊκός 
όμιλος για τις πρώτες ύλες θα μπορούσαν 
να υποστηριχθούν κατά τρόπο διάφορο του 
οικονομικού· ζητεί από την Επιτροπή και 
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τα κράτη μέλη να μελετήσουν προσεκτικά 
την κρατική ιαπωνική επιχείρηση
JOGMEC·

Or. en

Τροπολογία 231
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ενθαρρύνει τη συγκρότηση 
επιτροπών για τα στρατηγικής σημασίας 
μέταλλα στα κράτη μέλη, οι οποίες θα 
καλούνταν να συνεργάζονται μεταξύ τους 
στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τις πρώτες ύλες· η 
στρατηγική αυτή θα αξιοποιούσε τις 
συνέργειες μεταξύ των οικονομικών, 
εξορυκτικών, βιομηχανικών και διεθνών 
πολιτικών και θα αποσκοπούσε στη 
διασφάλιση του εφοδιασμού ουσιών 
στρατηγικής σημασίας·

Or. fr

Τροπολογία 232
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. τονίζει ότι η διασφάλιση της 
ασφάλειας των πόρων αποτελεί βασική 
αποστολή της ευρωπαϊκής εμπορικής 
πολιτικής, καθώς και της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας· κατά συνέπεια, πρέπει να 
συμπεριληφθεί στην ατζέντα της 
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Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης και της Ύπατης 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 233
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της 
ΕΕ για τις πρώτες ύλες πρέπει να 
βασίζεται στο ελεύθερο εμπόριο και να 
διασφαλίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες 
μπορούν να ωφεληθούν από το διεθνές 
εμπόριο πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 234
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει 
το αποτέλεσμα της προσφυγής ενώπιον του 
ΠΟΕ εναντίον της Κίνας και να προβεί στο 
μέλλον σε χρήση των μηχανισμών του 
ΠΟΕ όπου αυτό χρειάζεται·

25. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει 
το αποτέλεσμα της προσφυγής ενώπιον του 
ΠΟΕ εναντίον της Κίνας και να προβεί στο 
μέλλον σε χρήση των μηχανισμών του 
ΠΟΕ όπου αυτό χρειάζεται· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές 
της για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά 
με των απαγόρευση των εξαγωγικών 
φόρων επί των πρώτων υλών σε 
πολυεθνικό επίπεδο, ιδανικά στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ·
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Or. en

Τροπολογία 235
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει 
το αποτέλεσμα της προσφυγής ενώπιον του 
ΠΟΕ εναντίον της Κίνας και να προβεί στο 
μέλλον σε χρήση των μηχανισμών του 
ΠΟΕ όπου αυτό χρειάζεται·

25. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει 
το αποτέλεσμα της προσφυγής ενώπιον του 
ΠΟΕ εναντίον της Κίνας και να επιδιώξει 
πιο ενεργά τη χρήση των μηχανισμών του 
ΠΟΕ όπου αυτό χρειάζεται στο μέλλον, σε 
στενή συνεργασία με τους διεθνείς 
εταίρους της·

Or. en

Τροπολογία 236
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. ζητεί να μην παρέχεται σε κράτη που 
εμποδίζουν για λόγους οικονομικής 
πολιτικής το εμπόριο πρώτων υλών με 
αδικαιολόγητα μέτρα, μέτρα που 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ή άλλα 
παρόμοια μέτρα διευκόλυνση ως προς 
την πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ 
βάσει του συστήματος γενικευμένων 
προτιμήσεων (ΣΓΠ) και καλεί σε αυτό το 
πλαίσιο την Επιτροπή να μεταρρυθμίσει 
το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων 
(ΣΓΠ) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
μερική ή πλήρης προσωρινή παύση της 
εφαρμογής του σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης παρεμπόδισης του 
εμπορίου πρώτων υλών· 
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Or. de

Τροπολογία 237
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την πολιτική επιρροή της 
για τη μεταρρύθμιση των πολυμερών 
κανόνων σχετικά με τους εξαγωγικούς 
περιορισμούς· καλεί την Επιτροπή να 
υποστηρίξει ένα πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων το οποίο πρέπει να 
ορίζει σαφώς τυχόν εξαιρετικές 
περιπτώσεις που θα επέτρεπαν στα κράτη 
μέλη του ΠΟΕ να θεσπίσουν εξαγωγικούς 
περιορισμούς δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στους μηχανισμούς ενεργοποίησης, τη 
διάρκεια και την έκταση των μέτρων 
αυτών· ενθαρρύνει τη συνεκτικότητα των 
προσπαθειών της Επιτροπής στον 
συγκεκριμένο τομέα με τις υπόλοιπες 
προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ για την 
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 
και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε 
αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού 
εισοδήματος – ή το αντίστροφο, κάτι που 
συνεπάγεται ότι οι άλλες πολιτικές της 
ΕΕ πρέπει να είναι συνεκτικές με τη 
στρατηγική της για τις πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 238
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
την απαγόρευση στρεβλωτικών 
πρακτικών για τις πρώτες ύλες (διπλή 
τιμολόγηση, εξαγωγικοί περιορισμοί) σε 
περιφερειακές, διμερείς και πολυμερείς 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 239
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει 
την προτιμησιακή πρόσβαση στην ΕΕ 
στο πλαίσιο του νέου γενικευμένου 
συστήματος προτιμήσεων σε περίπτωση 
πρακτικών στρέβλωσης όσον αφορά την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 240
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει τη σημασία των σχέσεων 
Αφρικής-ΕΕ και τη συμφωνία της 
Αντισαμπέμπα τον Ιούνιο του 2010· 
επιμένει ότι η εταιρική αυτή σχέση πρέπει 
να βασίζεται στο αμοιβαίο συμφέρον·

26. επισημαίνει τη σημασία των σχέσεων 
Αφρικής-ΕΕ και τη συμφωνία της 
Αντισαμπέμπα τον Ιούνιο του 2010· 
επιμένει ότι η εταιρική αυτή σχέση πρέπει 
να βασίζεται στο αμοιβαίο συμφέρον· για 
την ενίσχυση βιώσιμων πρακτικών 
εξόρυξης, είναι σημαντική η ανταλλαγή 
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βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη 
χρηστή διακυβέρνηση, την αύξηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων, την 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση, τη διαχείριση των 
απορριμμάτων κατεργασίας και των 
στείρων εξόρυξης, την αποκατάσταση 
της κληρονομιάς που αφορά την 
εξορυκτική δραστηριότητα, την υγεία και 
ασφάλεια, την προστασία των 
εργαζομένων και την εξάλειψη της 
παιδικής εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 241
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει τη σημασία των σχέσεων 
Αφρικής-ΕΕ και τη συμφωνία της 
Αντισαμπέμπα τον Ιούνιο του 2010· 
επιμένει ότι η εταιρική αυτή σχέση πρέπει 
να βασίζεται στο αμοιβαίο συμφέρον·

26. επισημαίνει τη σημασία των σχέσεων 
Αφρικής-ΕΕ και τη συμφωνία της 
Αντισαμπέμπα τον Ιούνιο του 2010· 
επιμένει ότι η εταιρική αυτή σχέση πρέπει 
να βασίζεται στο αμοιβαίο συμφέρον· 
επισημαίνει ότι η Αφρικανική Ένωση 
δήλωσε στο «Αφρικανικό όραμα σχετικά 
με την εξόρυξη» ότι οι αφρικανικές χώρες 
δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν μέχρι 
στιγμής από το ανταγωνιστικό τους 
πλεονέκτημα όσον αφορά τους φυσικούς 
πόρους· ως εκ τούτου, πρέπει να 
εξεταστούν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 
ότι ο πλούτος σε φυσικούς πόρους ωφελεί 
τον πληθυσμό των πλούσιων σε πόρους 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 242
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να συνάψει 
άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές 
σχέσεις με τις χώρες που είναι πλούσιες σε 
πόρους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να 
προσφέρει εταιρικές σχέσεις «υποδομής σε 
σχέση με τους πόρους»· καλεί την ΕΕ να 
υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
που είναι πλούσιες σε πόρους προκειμένου 
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους από 
γεωλογικής πλευράς· προτείνει στο πλαίσιο 
αυτό τη θέσπιση εδρών στις σχολές 
γεωλογίας που θα χρηματοδοτούνται από 
κοινού·

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά διεθνείς συμφωνίες 
που συνάπτονται από πλούσιες σε πόρους 
χώρες, ιδίως από χώρες με ολοκληρωτικά 
καθεστώτα, οι οποίες περιλαμβάνουν 
αποκλειστική πρόσβαση σε πόρους, και 
να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό 
διπλωματικό μέσο για να διασφαλίσει τη 
δίκαιη πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους 
και την ορθή λειτουργία των διεθνών 
εμπορικών νόμων· καλεί την Επιτροπή να
συνάψει άλλες αμοιβαία επωφελείς 
εταιρικές σχέσεις με τις χώρες που είναι 
πλούσιες σε πόρους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα 
έπρεπε να προσφέρει εταιρικές σχέσεις 
«υποδομής σε σχέση με τους πόρους», 
«γνώσεων σε σχέση με τους πόρους» και 
«εκπαίδευσης σε σχέση με τους πόρους»· 
καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες που είναι πλούσιες 
σε πόρους προκειμένου να αναπτύξουν τις 
γνώσεις τους από γεωλογικής πλευράς· 
προτείνει στο πλαίσιο αυτό τη θέσπιση 
εδρών στις σχολές γεωλογίας που θα 
χρηματοδοτούνται από κοινού·

Or. en

Τροπολογία 243
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να συνάψει 

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να βρει 
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άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές 
σχέσεις με τις χώρες που είναι πλούσιες σε 
πόρους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να 
προσφέρει εταιρικές σχέσεις «υποδομής σε 
σχέση με τους πόρους»· καλεί την ΕΕ να 
υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
που είναι πλούσιες σε πόρους προκειμένου 
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους από 
γεωλογικής πλευράς· προτείνει στο πλαίσιο 
αυτό τη θέσπιση εδρών στις σχολές 
γεωλογίας που θα χρηματοδοτούνται από 
κοινού·

εναλλακτικές πηγές πρώτων υλών 
προκειμένου να αποφευχθεί η εξάρτηση 
από περιορισμένο αριθμό χωρών και να
συνάψει εν προκειμένω αμοιβαία 
επωφελείς εταιρικές σχέσεις με τις χώρες 
που είναι πλούσιες σε πόρους· πιστεύει ότι 
η ΕΕ θα έπρεπε να προσφέρει εταιρικές 
σχέσεις «υποδομής σε σχέση με τους 
πόρους»· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες που είναι πλούσιες 
σε πόρους προκειμένου να αναπτύξουν τις 
γνώσεις τους από γεωλογικής πλευράς· 
προτείνει στο πλαίσιο αυτό τη θέσπιση 
εδρών στις σχολές γεωλογίας που θα 
χρηματοδοτούνται από κοινού·

Or. en

Τροπολογία 244
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να συνάψει 
άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές 
σχέσεις με τις χώρες που είναι πλούσιες σε 
πόρους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να 
προσφέρει εταιρικές σχέσεις «υποδομής σε 
σχέση με τους πόρους»· καλεί την ΕΕ να 
υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
που είναι πλούσιες σε πόρους προκειμένου 
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους από 
γεωλογικής πλευράς· προτείνει στο πλαίσιο 
αυτό τη θέσπιση εδρών στις σχολές 
γεωλογίας που θα χρηματοδοτούνται από 
κοινού·

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να συνάψει 
άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές 
σχέσεις με τις χώρες που είναι πλούσιες σε
πόρους· οι συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών της Ευρώπης αποτελούν 
πολύ σημαντικά μέσα για τη διασφάλιση 
της δυνατότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών να έχουν άμεση πρόσβαση 
σε πρώτες ύλες· πιστεύει ότι η ΕΕ θα 
έπρεπε να προσφέρει εταιρικές σχέσεις 
«υποδομής σε σχέση με τους πόρους»· 
καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες που είναι πλούσιες 
σε πόρους προκειμένου να αναπτύξουν τις 
γνώσεις τους από γεωλογικής πλευράς· 
προτείνει στο πλαίσιο αυτό τη θέσπιση 
εδρών στις σχολές γεωλογίας που θα 
χρηματοδοτούνται από κοινού·
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Τροπολογία 245
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να συνάψει 
άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές 
σχέσεις με τις χώρες που είναι πλούσιες σε 
πόρους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να 
προσφέρει εταιρικές σχέσεις «υποδομής σε 
σχέση με τους πόρους»· καλεί την ΕΕ να 
υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
που είναι πλούσιες σε πόρους προκειμένου 
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους από 
γεωλογικής πλευράς· προτείνει στο πλαίσιο 
αυτό τη θέσπιση εδρών στις σχολές 
γεωλογίας που θα χρηματοδοτούνται από 
κοινού·

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να συνάψει 
άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές 
σχέσεις με τις χώρες που είναι πλούσιες σε 
πόρους, όπως μια αναθεωρημένη 
συμφωνία εταιρικής σχέσης με την 
τοπική κυβέρνηση της Γροιλανδίας· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να προσφέρει 
εταιρικές σχέσεις «υποδομής σε σχέση με 
τους πόρους»· καλεί την ΕΕ να 
υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
που είναι πλούσιες σε πόρους προκειμένου 
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους από 
γεωλογικής πλευράς· προτείνει στο πλαίσιο 
αυτό τη θέσπιση εδρών στις σχολές 
γεωλογίας που θα χρηματοδοτούνται από 
κοινού·

Or. en

Τροπολογία 246
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να συνάψει 
άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές 
σχέσεις με τις χώρες που είναι πλούσιες σε 
πόρους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να 

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να συνάψει 
άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές 
σχέσεις με τις χώρες που είναι πλούσιες σε 
πόρους, όπως μια αναθεωρημένη 
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προσφέρει εταιρικές σχέσεις «υποδομής σε 
σχέση με τους πόρους»· καλεί την ΕΕ να 
υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
που είναι πλούσιες σε πόρους προκειμένου 
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους από 
γεωλογικής πλευράς· προτείνει στο πλαίσιο 
αυτό τη θέσπιση εδρών στις σχολές 
γεωλογίας που θα χρηματοδοτούνται από 
κοινού·

συμφωνία εταιρικής σχέσης με την 
τοπική κυβέρνηση της Γροιλανδίας· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να προσφέρει 
εταιρικές σχέσεις «υποδομής σε σχέση με 
τους πόρους» που περιλαμβάνουν τη 
συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιρειών· καλεί 
την ΕΕ να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες 
χώρες που είναι πλούσιες σε πόρους 
προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις 
τους από γεωλογικής πλευράς· προτείνει 
στο πλαίσιο αυτό τη θέσπιση εδρών στις 
σχολές γεωλογίας που θα 
χρηματοδοτούνται από κοινού·

Or. en

Τροπολογία 247
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να συνάψει 
άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές 
σχέσεις με τις χώρες που είναι πλούσιες σε 
πόρους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να 
προσφέρει εταιρικές σχέσεις «υποδομής σε 
σχέση με τους πόρους»· καλεί την ΕΕ να 
υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
που είναι πλούσιες σε πόρους προκειμένου 
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους από 
γεωλογικής πλευράς· προτείνει στο πλαίσιο 
αυτό τη θέσπιση εδρών στις σχολές 
γεωλογίας που θα χρηματοδοτούνται από 
κοινού·

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να συνάψει 
άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές 
σχέσεις με τις χώρες που είναι πλούσιες σε 
πόρους όπως οι χώρες της Βόρειας 
Αμερικής, η Αυστραλία, οι χώρες της 
Ασίας και της περιοχής της Mercosur· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να προσφέρει 
εταιρικές σχέσεις «υποδομής σε σχέση με 
τους πόρους»· καλεί την ΕΕ να 
υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
που είναι πλούσιες σε πόρους όπως η 
Ινδία και η Βραζιλία προκειμένου να 
αναπτύξουν τις γνώσεις τους από 
γεωλογικής πλευράς· προτείνει στο πλαίσιο 
αυτό τη θέσπιση εδρών στις σχολές 
γεωλογίας που θα χρηματοδοτούνται από 
κοινού·

Or. ro
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Τροπολογία 248
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να συνάψει
άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές 
σχέσεις με τις χώρες που είναι πλούσιες σε 
πόρους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να 
προσφέρει εταιρικές σχέσεις «υποδομής σε 
σχέση με τους πόρους»· καλεί την ΕΕ να 
υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
που είναι πλούσιες σε πόρους προκειμένου 
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους από 
γεωλογικής πλευράς· προτείνει στο πλαίσιο 
αυτό τη θέσπιση εδρών στις σχολές 
γεωλογίας που θα χρηματοδοτούνται από 
κοινού·

27. εκφράζει τη λύπη του γιατί η 
ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές 
ή χώρες· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει άλλες αμοιβαία επωφελείς 
εταιρικές σχέσεις με τις χώρες της Ασίας 
και της Λατινικής Αμερικής που είναι 
πλούσιες σε πόρους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα 
έπρεπε να προσφέρει εταιρικές σχέσεις 
«υποδομής σε σχέση με τους πόρους»· 
καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες που είναι πλούσιες 
σε πόρους προκειμένου να αναπτύξουν τις 
γνώσεις τους από γεωλογικής πλευράς και 
από πλευράς εξόρυξης και επεξεργασίας 
ορυκτών· προτείνει στο πλαίσιο αυτό τη 
θέσπιση εδρών στις σχολές γεωλογίας που 
θα χρηματοδοτούνται από κοινού·

Or. en

Τροπολογία 249
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η 
στρατηγική συνεργασίας με την Κίνα δεν 
έχει εντοπιστεί· τονίζει την ανάγκη ενός
τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά 
προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την 
βιώσιμη εξόρυξη, υποκατάσταση ή 

28. υπογραμμίζει ότι η πολιτική 
ορισμένων αναδυόμενων χωρών, ιδίως 
της Κίνας, όσον αφορά την προμήθεια 
πρώτων υλών από όλο τον κόσμο, ιδίως 
από την Αφρική, μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε εμπορεύματα στην ήπειρο· 
εκφράζει την ανησυχία του γιατί η 
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ανακύκλωση των βασικών πρώτων υλών· στρατηγική διαλόγου και συνεργασίας με 
την Κίνα δεν έχει εντοπιστεί· τονίζει την 
ανάγκη εμπορικού και τεχνολογικού 
διαλόγου με την Κίνα· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το κατά πόσον θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν πιλοτικά προγράμματα 
με την Κίνα σε σχέση με την βιώσιμη 
εξόρυξη, υποκατάσταση ή ανακύκλωση 
των βασικών πρώτων υλών, τα οποία 
συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της 
ασφάλειας των πρώτων υλών στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 250
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η 
στρατηγική συνεργασίας με την Κίνα δεν 
έχει εντοπιστεί· τονίζει την ανάγκη ενός 
τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά 
προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την 
βιώσιμη εξόρυξη, υποκατάσταση ή 
ανακύκλωση των βασικών πρώτων υλών·

28. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η 
στρατηγική συνεργασίας με την Κίνα δεν 
έχει εντοπιστεί· τονίζει την ανάγκη ενός 
τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά 
προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την 
βιώσιμη εξόρυξη και επεξεργασία 
ορυκτών, υποκατάσταση, αποδοτική 
χρήση των πόρων ή ανακύκλωση των 
βασικών πρώτων υλών προς αμοιβαίο 
όφελος· επίσης, υποστηρίζει σθεναρά 
παρόμοιους διμερείς διαλόγους με 
οριακές οικονομίες όπως η Βραζιλία 
σχετικά με συναφή με τις πρώτες ύλες 
ζητήματα· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο το 
ζήτημα των πρώτων υλών στην 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας της·

Or. en
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Τροπολογία 251
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η 
στρατηγική συνεργασίας με την Κίνα δεν 
έχει εντοπιστεί· τονίζει την ανάγκη ενός 
τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά 
προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την 
βιώσιμη εξόρυξη, υποκατάσταση ή 
ανακύκλωση των βασικών πρώτων υλών·

28. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η 
στρατηγική συνεργασίας, ή ακόμη και 
ανταγωνισμού, με την Κίνα δεν έχει 
εντοπιστεί· τονίζει την ανάγκη ενός 
τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά 
προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την 
βιώσιμη εξόρυξη, υποκατάσταση ή 
ανακύκλωση των βασικών πρώτων υλών· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρώτων 
υλών, ιδίως των σπάνιων γαιών, 
συμπεριλαμβανομένων των τελικών 
προϊόντων στα οποία χρησιμοποιούνται, 
που εισάγονται από την Κίνα·

Or. en

Τροπολογία 252
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η 
στρατηγική συνεργασίας με την Κίνα δεν 
έχει εντοπιστεί· τονίζει την ανάγκη ενός 
τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά 
προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την 
βιώσιμη εξόρυξη, υποκατάσταση ή 
ανακύκλωση των βασικών πρώτων υλών·

28. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η
στρατηγική συνεργασίας με την Κίνα και 
άλλους σημαντικούς διεθνείς παράγοντες 
δεν έχει εντοπιστεί· τονίζει την ανάγκη 
ενός τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το κατά 
πόσον θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
πιλοτικά προγράμματα με σημαντικούς 
διεθνείς παράγοντες σε σχέση με την 
βιώσιμη εξόρυξη, υποκατάσταση ή 
ανακύκλωση των βασικών πρώτων υλών·
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Τροπολογία 253
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η 
στρατηγική συνεργασίας με την Κίνα δεν 
έχει εντοπιστεί· τονίζει την ανάγκη ενός 
τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά 
προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την 
βιώσιμη εξόρυξη, υποκατάσταση ή 
ανακύκλωση των βασικών πρώτων υλών·

28. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η 
στρατηγική συνεργασίας με την Κίνα δεν 
έχει εντοπιστεί, μια κατάσταση 
προβληματική, καθώς η Κίνα ελέγχει 
σημαντικό μέρος της αγοράς πρώτων 
υλών· τονίζει την ανάγκη ενός 
τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά 
προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την 
βιώσιμη εξόρυξη, υποκατάσταση ή 
ανακύκλωση των βασικών πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 254
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η 
στρατηγική συνεργασίας με την Κίνα δεν 
έχει εντοπιστεί· τονίζει την ανάγκη ενός 
τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά 
προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την 
βιώσιμη εξόρυξη, υποκατάσταση ή 
ανακύκλωση των βασικών πρώτων υλών·

28. εκφράζει την ανησυχία του γιατί η 
στρατηγική συνεργασίας με την Κίνα δεν 
έχει εντοπιστεί· τονίζει την ανάγκη ενός 
τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· 
τονίζει τη σημασία των κατάλληλων 
ελέγχων και κανονισμών και καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά 
προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την 
βιώσιμη εξόρυξη, υποκατάσταση ή 
ανακύκλωση των βασικών πρώτων υλών·
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Or. en

Τροπολογία 255
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. υπενθυμίζει ότι η Κίνα ακολουθεί 
μια επιτυχημένη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική σχετικά με τις σπάνιες γαίες 
που συνδυάζει την κάθετη οργάνωση της 
βιομηχανίας σπάνιων γαιών της με έναν 
ισχυρό τομέα έρευνας και ανάπτυξης και 
έχει ήδη επιτύχει σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά 
τον εξευγενισμό μεταλλευμάτων σπάνιων 
γαιών και την παραγωγή κραμάτων και 
τελικών προϊόντων, ενώ η βιομηχανία της 
ΕΕ δεν διαθέτει ούτε πρόσβαση σε 
πρώτες ύλες σπάνιων γαιών ούτε τη 
βιομηχανική και επιστημονική 
τεχνογνωσία για την επεξεργασία τους· 
επιπλέον, η Κίνα έχει επιβάλει 
εξαγωγικούς περιορισμούς και φόρους 
μεταφοράς επί των σπάνιων γαιών, 
δυσχεραίνοντας το ζήτημα του 
εφοδιασμού για την ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
προσδιορίσει και να εξετάσει η ΕΕ τη 
δυνατότητα εκμετάλλευσης εναλλακτικών 
(εκτός της Κίνας) πόρων σπάνιων γαιών·

Or. en

Τροπολογία 256
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. θεωρεί ότι η αστυνόμευση που 
επιδιώκεται στο πλαίσιο της στρατηγικής 
εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι ζωτικής 
σημασίας για τη βελτίωση της 
ισορροπίας των πρώτων υλών στην κοινή 
αγορά ως αντάλλαγμα για τη συνεργασία 
για τον εκσυγχρονισμό της εν λόγω 
χώρας·

Or. pl

Τροπολογία 257
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εκφράζει τη σθεναρή αντίθεσή του 
στις πολιτικές προστατευτισμού των 
πλούσιων σε πόρους χωρών και καλεί την 
Επιτροπή να λάβει αποφασιστικά μέτρα 
για την καταπολέμηση του 
προστατευτισμού στον ΠΟΕ, την G20 και 
τον ΟΟΣΑ·

Or. en

Τροπολογία 258
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. θεωρεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για 
τις πρώτες ύλες πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τις διαφορές μεταξύ των 
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ανεπτυγμένων και των μεγάλων 
αναδυόμενων οικονομιών αφενός, και 
των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών 
αφετέρου·

Or. en

Τροπολογία 259
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
βοηθώντας τις διάφορες χώρες να 
μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους 
καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· δεν 
θεωρεί την αναπτυξιακή πολιτική ένα 
διπλωματικό εργαλείο για τις πρώτες ύλες· 
συμφωνεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα 
έπρεπε να παρουσιάζουν την αναγκαία 
ελαστικότητα προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουν 
δεσμούς μεταξύ της εξορυκτικής και της 
τοπικής βιομηχανίας τους· πιστεύει ότι η 
εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν 
πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή στο 
πλαίσιο αυτό·

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
βοηθώντας τις διάφορες χώρες να 
μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους 
καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· 
υπογραμμίζει ότι η αναπτυξιακή πολιτική 
δεν είναι ένα διπλωματικό εργαλείο για τις 
πρώτες ύλες· συμφωνεί ότι οι εμπορικές 
συμφωνίες θα έπρεπε να παρουσιάζουν την 
αναγκαία ελαστικότητα προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουν 
δεσμούς μεταξύ της εξορυκτικής και της 
τοπικής βιομηχανίας τους· πιστεύει ότι η 
εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν 
πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή και ζητεί 
από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να 
εξισορροπήσει την αντίθεσή της όσον 
αφορά τους εξαγωγικούς δασμούς στις 
αναπτυσσόμενες χώρες υιοθετώντας μια 
διαφοροποιημένη προσέγγιση η οποία 
λαμβάνει υπόψη τα διάφορα εθνικά 
πλαίσια, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο 
οι αναπτυξιακοί στόχοι και η 
εκβιομηχάνιση των αναπτυσσόμενων 
χωρών·· υπογραμμίζει ότι το ελεύθερο και 
θεμιτό εμπόριο είναι κεντρικής σημασίας 
για την ανάπτυξη του τομέα των πρώτων 
υλών σε παγκόσμιο επίπεδο και τη 
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δημιουργία πλούτου σε όλες τις 
κοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 260
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
βοηθώντας τις διάφορες χώρες να 
μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους 
καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· δεν 
θεωρεί την αναπτυξιακή πολιτική ένα 
διπλωματικό εργαλείο για τις πρώτες 
ύλες· συμφωνεί ότι οι εμπορικές 
συμφωνίες θα έπρεπε να παρουσιάζουν την 
αναγκαία ελαστικότητα προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουν 
δεσμούς μεταξύ της εξορυκτικής και της 
τοπικής βιομηχανίας τους· πιστεύει ότι η 
εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν 
πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή στο 
πλαίσιο αυτό·

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
βοηθώντας τις διάφορες χώρες να 
μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους 
καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· συμφωνεί 
ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα έπρεπε να 
παρουσιάζουν την αναγκαία ελαστικότητα 
προκειμένου να υποστηριχθούν οι 
αναπτυσσόμενες χώρες εις τρόπον ώστε να 
δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ της 
εξορυκτικής και της τοπικής βιομηχανίας 
τους· πιστεύει ότι η εθνική κυριαρχία των 
χωρών που κατέχουν πόρους πρέπει να 
γίνει σεβαστή στο πλαίσιο αυτό· ωστόσο, 
η ΕΕ πρέπει να εξετάζει κατά περίπτωση 
τη δυνατότητα περιορισμού των 
αυτόνομων προτιμήσεων έναντι χωρών 
που εφαρμόζουν αδικαιολόγητα 
περιοριστικά εμπορικά και επενδυτικά 
μέτρα στις πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 261
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
βοηθώντας τις διάφορες χώρες να 
μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους 
καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· δεν 
θεωρεί την αναπτυξιακή πολιτική ένα
διπλωματικό εργαλείο για τις πρώτες ύλες· 
συμφωνεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα 
έπρεπε να παρουσιάζουν την αναγκαία 
ελαστικότητα προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουν 
δεσμούς μεταξύ της εξορυκτικής και της 
τοπικής βιομηχανίας τους· πιστεύει ότι η 
εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν 
πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή στο 
πλαίσιο αυτό·

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
βοηθώντας τις διάφορες χώρες να 
μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους 
καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· πιστεύει 
ότι η αναπτυξιακή πολιτική μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό, υποστηρικτικό 
ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική για τις 
πρώτες ύλες· δεν τη θεωρεί, ωστόσο,
διπλωματικό εργαλείο για τις πρώτες ύλες· 
συμφωνεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα 
έπρεπε να παρουσιάζουν την αναγκαία 
ελαστικότητα προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουν 
δεσμούς μεταξύ της εξορυκτικής και της 
τοπικής βιομηχανίας τους· πιστεύει ότι η 
εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν 
πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή στο 
πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 262
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
βοηθώντας τις διάφορες χώρες να 
μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους 
καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· δεν 
θεωρεί την αναπτυξιακή πολιτική ένα 
διπλωματικό εργαλείο για τις πρώτες ύλες· 
συμφωνεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα 

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
βοηθώντας τις διάφορες χώρες να 
μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους 
καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· δεν 
θεωρεί την αναπτυξιακή πολιτική ένα 
διπλωματικό εργαλείο για τις πρώτες ύλες· 
συμφωνεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα 
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έπρεπε να παρουσιάζουν την αναγκαία 
ελαστικότητα προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουν 
δεσμούς μεταξύ της εξορυκτικής και της 
τοπικής βιομηχανίας τους· πιστεύει ότι η 
εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν 
πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή στο 
πλαίσιο αυτό·

έπρεπε να παρουσιάζουν την αναγκαία 
ελαστικότητα προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουν 
δεσμούς μεταξύ της εξορυκτικής και της 
τοπικής βιομηχανίας τους· πιστεύει ότι η 
εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν 
πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή στο 
πλαίσιο αυτό· επισημαίνει ότι τα έσοδα 
από πρώτες ύλες μπορούν να 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο όσον 
αφορά τη δυνατότητα των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών να επιτύχουν τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας·

Or. en

Τροπολογία 263
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
βοηθώντας τις διάφορες χώρες να 
μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους 
καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· δεν 
θεωρεί την αναπτυξιακή πολιτική ένα 
διπλωματικό εργαλείο για τις πρώτες ύλες· 
συμφωνεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα 
έπρεπε να παρουσιάζουν την αναγκαία 
ελαστικότητα προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουν 
δεσμούς μεταξύ της εξορυκτικής και της 
τοπικής βιομηχανίας τους· πιστεύει ότι η 
εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν 
πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή στο 
πλαίσιο αυτό·

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
βοηθώντας τις διάφορες χώρες να 
μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους 
καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· δεν 
θεωρεί την αναπτυξιακή πολιτική ένα 
διπλωματικό εργαλείο για τις πρώτες ύλες· 
συμφωνεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα 
έπρεπε να παρουσιάζουν την αναγκαία 
ελαστικότητα προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουν 
δεσμούς μεταξύ της εξορυκτικής και της 
τοπικής βιομηχανίας τους· πιστεύει ότι η 
εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν 
πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή στο 
πλαίσιο αυτό· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει συνεκτικότητα μεταξύ της 
αναπτυξιακής πολιτικής και της 



PE462.883v01-00 62/74 AM\864926EL.doc

EL

πολιτικής για τις πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 264
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
βοηθώντας τις διάφορες χώρες να 
μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους 
καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· δεν 
θεωρεί την αναπτυξιακή πολιτική ένα 
διπλωματικό εργαλείο για τις πρώτες ύλες· 
συμφωνεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα 
έπρεπε να παρουσιάζουν την αναγκαία 
ελαστικότητα προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουν 
δεσμούς μεταξύ της εξορυκτικής και της 
τοπικής βιομηχανίας τους· πιστεύει ότι η 
εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν 
πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή στο 
πλαίσιο αυτό·

29. αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή 
πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
βοηθώντας τις διάφορες χώρες να 
μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους 
καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· θεωρεί 
την αναπτυξιακή πολιτική ένα 
διπλωματικό εργαλείο για τις πρώτες ύλες· 
συμφωνεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα 
έπρεπε να παρουσιάζουν την αναγκαία 
ελαστικότητα προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουν 
δεσμούς μεταξύ της εξορυκτικής και της 
τοπικής βιομηχανίας τους· πιστεύει ότι η 
εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν 
πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή στο 
πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 265
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. η κυριαρχία των κρατών μελών όσον 
αφορά τις πρώτες ύλες και ο ενισχυμένος 
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ρόλος τους στη διαμόρφωση της 
πολιτικής της ΕΕ για τις πρώτες ύλες, 
που υπόκειται σε πολλούς 
περιβαλλοντικούς, σχετιζόμενους με το 
έδαφος και γεωλογικούς περιορισμούς, 
καθώς και σε τοπικές παραδόσεις, πρέπει 
να υποστηριχθούν μέσω μεγαλύτερης 
συνεισφοράς από δημόσια κεφάλαια, π.χ. 
από ταμεία συντάξεων, με σκοπό τις 
επενδύσεις σε προσπάθειες απόκτησης 
τόσο πρωτογενών όσο και 
ανακυκλωμένων υλικών·

Or. pl

Τροπολογία 266
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να υπερκεράσουν 
τη μη ισορροπημένη ενημέρωση στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
συμβάσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες και 
την εξόρυξη με την οικοδόμηση 
ικανοτήτων·

30. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να υπερκεράσουν 
τη μη ισορροπημένη ενημέρωση στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
συμβάσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες και 
την εξόρυξη με την οικοδόμηση 
ικανοτήτων· θεωρεί ότι μια στρατηγική 
της ΕΕ για τις πρώτες ύλες πρέπει να 
είναι συνεπής με τον πρωταρχικό στόχο 
της εξάλειψης της φτώχειας και της 
συνοχής των πολιτικών όπως ορίζεται 
στο άρθρο 208 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 267
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να υπερκεράσουν 
τη μη ισορροπημένη ενημέρωση στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
συμβάσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες και 
την εξόρυξη με την οικοδόμηση 
ικανοτήτων·

30. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να υπερκεράσουν 
τη μη ισορροπημένη ενημέρωση στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
συμβάσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες και 
την εξόρυξη με την οικοδόμηση 
ικανοτήτων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 
και μεταξύ τοπικών κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 268
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να υπερκεράσουν 
τη μη ισορροπημένη ενημέρωση στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
συμβάσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες και 
την εξόρυξη με την οικοδόμηση 
ικανοτήτων·

30. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να υπερκεράσουν 
τη μη ισορροπημένη ενημέρωση στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
συμβάσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες και 
την εξόρυξη με την οικοδόμηση 
ικανοτήτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 269
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να υπερκεράσουν 
τη μη ισορροπημένη ενημέρωση στο 

30. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να υπερκεράσουν 
τη μη ισορροπημένη ενημέρωση στο 
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πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
συμβάσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες και 
την εξόρυξη με την οικοδόμηση 
ικανοτήτων·

πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
συμβάσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες και 
την εξόρυξη με την οικοδόμηση 
ικανοτήτων και τη μεταφορά τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 270
Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης 
των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση 
αυστηρών κανόνων από περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και εργασιακής πλευράς 
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνικές· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ να 
αναπτύξουν τον δέοντα κώδικα 
συμπεριφοράς για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες· καλεί 
την Επιτροπή να ακολουθήσει το 
παράδειγμα του νόμου Dodd-Frank των 
ΗΠΑ σε σχέση με τα ορυκτά που 
προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες· 
υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)· 
πιστεύει ότι οι προδιαγραφές αυτές θα 
έπρεπε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται για 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της ΕΕ όπως επί 
παραδείγματι από την ΕΤΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των 
τεχνολογιών «δακτυλικού αποτυπώματος» 
και να προωθήσει πιλοτικά προγράμματα 
βασιζόμενα στις εμπειρίες του 
«δακτυλικού αποτυπώματος coltan»·

31. τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης 
των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση 
αυστηρών κανόνων από περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και εργασιακής πλευράς 
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνικές· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό τη 
θετική συμβολή του Διεθνούς Συμφώνου 
των Ηνωμένων Εθνών· καλεί τις εταιρείες 
της ΕΕ να αναπτύξουν τον δέοντα κώδικα 
συμπεριφοράς για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες· καλεί 
την Επιτροπή να λάβει μέτρα τα οποία 
διασφαλίζουν τον σεβασμό των 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 
εργασιακών προτύπων από τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες εξόρυξης φυσικών 
πόρων σε τρίτες χώρες· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για 
την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα σχετικά 
με ορυκτά που προέρχονται από 
εμπόλεμες ζώνες ακολουθώντας το 
παράδειγμα του νόμου Dodd-Frank των 
ΗΠΑ· υποστηρίζει την Πρωτοβουλία 
Διαφάνειας για τις Εξορυκτικές 
Βιομηχανίες (EITI) και το παγκόσμιο 
δίκτυο Publish What You Pay (Δημοσίευε 
όσα πληρώνεις, PWYP)· πιστεύει ότι οι 
προδιαγραφές αυτές θα έπρεπε ιδιαίτερα 
να εφαρμόζονται για προγράμματα που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση της ΕΕ όπως 
επί παραδείγματι από την ΕΤΕ· καλεί την 
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Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των 
τεχνολογιών «δακτυλικού αποτυπώματος» 
και να προωθήσει πιλοτικά προγράμματα 
βασιζόμενα στις εμπειρίες του 
«δακτυλικού αποτυπώματος coltan»· καλεί 
την ΕΤΕπ να εκπονεί τακτικές αναλύσεις 
για τις αναμενόμενες επιπτώσεις της 
δανειοδότησής της στην εξορυκτική 
βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 271
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης 
των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση 
αυστηρών κανόνων από περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και εργασιακής πλευράς 
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνικές· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ να 
αναπτύξουν τον δέοντα κώδικα 
συμπεριφοράς για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες· καλεί 
την Επιτροπή να ακολουθήσει το 
παράδειγμα του νόμου Dodd-Frank των 
ΗΠΑ σε σχέση με τα ορυκτά που 
προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες· 
υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)· 
πιστεύει ότι οι προδιαγραφές αυτές θα 
έπρεπε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται για 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της ΕΕ όπως επί 
παραδείγματι από την ΕΤΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των 
τεχνολογιών «δακτυλικού αποτυπώματος» 
και να προωθήσει πιλοτικά προγράμματα 
βασιζόμενα στις εμπειρίες του 
«δακτυλικού αποτυπώματος coltan»·

31. τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης 
των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση 
αυστηρών κανόνων από περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και εργασιακής πλευράς 
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνικές· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ να 
αναπτύξουν τον δέοντα κώδικα 
συμπεριφοράς για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες· καλεί 
την Επιτροπή να ακολουθήσει το 
παράδειγμα του νόμου Dodd-Frank των 
ΗΠΑ θεσπίζοντας μια νομικά δεσμευτική 
απαίτηση να δημοσιεύουν οι εξορυκτικές 
εταιρείες τις πληρωμές τους προς τις 
χώρες υποδοχής για κάθε έργο στο οποίο 
επενδύουν, σε κάθε χώρα στην οποία 
δραστηριοποιούνται, και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να προχωρήσει πέρα από τους 
κανόνες Dodd-Frank 
συμπεριλαμβάνοντας άλλους τομείς της 
οικονομίας και άλλα είδη δεδομένων, 
όπως κέρδη και πωλήσεις· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει παρόμοιους 
κανόνες με αυτούς του νόμου Dodd-
Frank σχετικά με την προμήθεια 
ορυκτών που προέρχονται από εμπόλεμες 
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ζώνες, όπως για παράδειγμα από τη 
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· 
υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)· 
πιστεύει ότι οι προδιαγραφές αυτές θα 
έπρεπε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται για 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της ΕΕ όπως επί 
παραδείγματι από την ΕΤΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των 
τεχνολογιών «δακτυλικού αποτυπώματος» 
και να προωθήσει πιλοτικά προγράμματα 
βασιζόμενα στις εμπειρίες του 
«δακτυλικού αποτυπώματος coltan»·

Or. en

Τροπολογία 272
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης 
των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση 
αυστηρών κανόνων από περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και εργασιακής πλευράς 
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνικές· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ να 
αναπτύξουν τον δέοντα κώδικα 
συμπεριφοράς για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες· καλεί 
την Επιτροπή να ακολουθήσει το 
παράδειγμα του νόμου Dodd-Frank των 
ΗΠΑ σε σχέση με τα ορυκτά που 
προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες· 
υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)· 
πιστεύει ότι οι προδιαγραφές αυτές θα 
έπρεπε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται για 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της ΕΕ όπως επί 
παραδείγματι από την ΕΤΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των 

31. τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης 
των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση 
αυστηρών κανόνων από περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και εργασιακής πλευράς 
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνικές· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ να 
αναπτύξουν τον δέοντα κώδικα 
συμπεριφοράς για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, και 
να βασίσουν τις δραστηριότητές τους 
στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για τις πολυεθνικές εταιρείες και το 
πρότυπο ISO 26000· καλεί την Επιτροπή 
να ακολουθήσει το πνεύμα του νόμου 
Dodd-Frank των ΗΠΑ σε σχέση με τα 
ορυκτά που προέρχονται από εμπόλεμες 
ζώνες και παροτρύνει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει νομοθετική πρόταση· 
υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)· 
πιστεύει ότι οι προδιαγραφές αυτές θα 
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τεχνολογιών «δακτυλικού αποτυπώματος» 
και να προωθήσει πιλοτικά προγράμματα 
βασιζόμενα στις εμπειρίες του 
«δακτυλικού αποτυπώματος coltan»·

έπρεπε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται για 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της ΕΕ όπως επί 
παραδείγματι από την ΕΤΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των 
τεχνολογιών «δακτυλικού αποτυπώματος» 
και να προωθήσει πιλοτικά προγράμματα 
βασιζόμενα στις εμπειρίες του 
«δακτυλικού αποτυπώματος coltan»·

Or. en

Τροπολογία 273
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης 
των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση 
αυστηρών κανόνων από περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και εργασιακής πλευράς 
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνικές· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ να 
αναπτύξουν τον δέοντα κώδικα 
συμπεριφοράς για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες· καλεί 
την Επιτροπή να ακολουθήσει το 
παράδειγμα του νόμου Dodd-Frank των 
ΗΠΑ σε σχέση με τα ορυκτά που 
προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες· 
υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)· 
πιστεύει ότι οι προδιαγραφές αυτές θα 
έπρεπε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται για 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της ΕΕ όπως επί 
παραδείγματι από την ΕΤΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των 
τεχνολογιών «δακτυλικού αποτυπώματος» 
και να προωθήσει πιλοτικά προγράμματα 
βασιζόμενα στις εμπειρίες του 
«δακτυλικού αποτυπώματος coltan»·

31. τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης 
των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση 
αυστηρών κανόνων από περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και εργασιακής πλευράς 
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνικές· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ να 
αναπτύξουν τον δέοντα κώδικα 
συμπεριφοράς για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες· καλεί 
την Επιτροπή να ακολουθήσει το 
παράδειγμα του νόμου Dodd-Frank των 
ΗΠΑ σε σχέση με τα ορυκτά που 
προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες· 
υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)· 
πιστεύει ότι οι προδιαγραφές αυτές θα 
έπρεπε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται για 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της ΕΕ όπως επί 
παραδείγματι από την ΕΤΕ· προτρέπει την 
ΕΕ να διερευνήσει πώς μπορεί να 
αποφευχθεί η εισαγωγή ορυκτών που 
διακινούνται ή εξορύσσονται παράνομα·
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση 
των τεχνολογιών «δακτυλικού 
αποτυπώματος» και να προωθήσει
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πιλοτικά προγράμματα βασιζόμενα στις 
εμπειρίες του «δακτυλικού αποτυπώματος 
coltan»·

Or. en

Τροπολογία 274
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης 
των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση 
αυστηρών κανόνων από περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και εργασιακής πλευράς 
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνικές· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ να 
αναπτύξουν τον δέοντα κώδικα 
συμπεριφοράς για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες· καλεί 
την Επιτροπή να ακολουθήσει το 
παράδειγμα του νόμου Dodd-Frank των 
ΗΠΑ σε σχέση με τα ορυκτά που 
προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες· 
υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)· 
πιστεύει ότι οι προδιαγραφές αυτές θα 
έπρεπε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται για 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της ΕΕ όπως επί 
παραδείγματι από την ΕΤΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη χρήση των 
τεχνολογιών «δακτυλικού αποτυπώματος» 
και να προωθήσει πιλοτικά προγράμματα 
βασιζόμενα στις εμπειρίες του 
«δακτυλικού αποτυπώματος coltan»·

31. τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης 
των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση 
αυστηρών κανόνων από περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και εργασιακής πλευράς 
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνικές· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ να 
αναπτύξουν τον δέοντα κώδικα 
συμπεριφοράς για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες· καλεί 
την Επιτροπή να ακολουθήσει το 
παράδειγμα του νόμου Dodd-Frank των 
ΗΠΑ σε σχέση με τα ορυκτά που 
προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες· 
υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας 
για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI)· 
πιστεύει ότι οι προδιαγραφές αυτές θα 
έπρεπε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται για 
προγράμματα που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της ΕΕ όπως επί 
παραδείγματι από την ΕΤΕ· ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει τη χρήση των 
τεχνολογιών «δακτυλικού αποτυπώματος» 
και να προωθήσει πιλοτικά προγράμματα 
βασιζόμενα στις εμπειρίες του 
«δακτυλικού αποτυπώματος coltan»·

Or. en

Τροπολογία 275
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. χαιρετίζει τις εργασίες για τη 
βιωσιμότητα σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, G8 και 
G20· υποστηρίζει τη σύνδεση των χωρών 
που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις 
εργασίες αυτές· ζητεί την καθιέρωση μιας 
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, 
ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις βασικές 
πρώτες ύλες με την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, τις 
κοινές προβλέψεις, τις ανταλλαγές των 
βελτίστων πρακτικών, την ανάλυση των 
αλυσίδων εφοδιασμού, τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας κοινών 
στρατηγικών αποθεμάτων και τη θέσπιση 
κοινών προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς 
πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με τις 
βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από 
παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας 
σχετικά με τα δεδομένα των οργανισμών 
(JODI)·

32. χαιρετίζει τις εργασίες για τη 
βιωσιμότητα σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, G8 και 
G20· τονίζει την περαιτέρω ανάγκη για 
έναν διάλογο στο πλαίσιο της G20 
σχετικά με τη δίκαιη και βιώσιμη 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια κοινή προοπτική για 
το ελεύθερο εμπόριο πρώτων υλών·
υποστηρίζει τη σύνδεση των χωρών που 
δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις εργασίες 
αυτές· ζητεί την καθιέρωση μιας 
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, 
ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις βασικές 
πρώτες ύλες με σκοπό τη δημιουργία ενός 
«παγκόσμιου παρατηρητηρίου πρώτων 
υλών» με την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, τις 
κοινές προβλέψεις, τις ανταλλαγές των 
βελτίστων πρακτικών, την ανάλυση των 
αλυσίδων εφοδιασμού, τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας κοινών 
στρατηγικών αποθεμάτων και τη θέσπιση 
κοινών προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς 
πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με τις 
βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από 
παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας 
σχετικά με τα δεδομένα των οργανισμών 
(JODI)·

Or. en

Τροπολογία 276
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. χαιρετίζει τις εργασίες για τη 
βιωσιμότητα σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, G8 και 
G20· υποστηρίζει τη σύνδεση των χωρών 
που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις 
εργασίες αυτές· ζητεί την καθιέρωση μιας 
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, 
ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις βασικές 
πρώτες ύλες με την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, τις
κοινές προβλέψεις, τις ανταλλαγές των 
βελτίστων πρακτικών, την ανάλυση των 
αλυσίδων εφοδιασμού, τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας κοινών 
στρατηγικών αποθεμάτων και τη θέσπιση 
κοινών προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς 
πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με τις 
βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από 
παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας 
σχετικά με τα δεδομένα των οργανισμών 
(JODI)·

32. χαιρετίζει τις εργασίες για τη 
βιωσιμότητα σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, G8 και 
G20· υποστηρίζει τη σύνδεση των χωρών 
που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις 
εργασίες αυτές· ζητεί την καθιέρωση μιας 
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, 
ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις βασικές 
πρώτες ύλες με την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, τις 
κοινές προβλέψεις, τις ανταλλαγές των 
βελτίστων πρακτικών, την ανάλυση των 
αλυσίδων εφοδιασμού, τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας κοινών 
στρατηγικών αποθεμάτων και τη θέσπιση 
κοινών προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς 
πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με τις 
βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από 
παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας 
σχετικά με τα δεδομένα των οργανισμών 
(JODI), καθώς αυτό θα ωφελούσε τους 
βιομηχανικούς κλάδους όπως η 
αεροδιαστημική, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, τα χημικά 
προϊόντα, οι κατασκευές, ο εξοπλισμός
και τα μηχανήματα·

Or. en

Τροπολογία 277
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. χαιρετίζει τις εργασίες για τη 
βιωσιμότητα σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, G8 και 
G20· υποστηρίζει τη σύνδεση των χωρών 
που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις 
εργασίες αυτές· ζητεί την καθιέρωση μιας 

32. χαιρετίζει τις εργασίες για τη 
βιωσιμότητα σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, G8 και 
G20· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
το έργο του ΟΟΣΑ σχετικά με τις 
επιπτώσεις των εξαγωγικών περιορισμών 
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στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, 
ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις βασικές 
πρώτες ύλες με την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, τις 
κοινές προβλέψεις, τις ανταλλαγές των 
βελτίστων πρακτικών, την ανάλυση των 
αλυσίδων εφοδιασμού, τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας κοινών 
στρατηγικών αποθεμάτων και τη θέσπιση 
κοινών προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς 
πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με τις 
βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από 
παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας 
σχετικά με τα δεδομένα των οργανισμών 
(JODI)·

και τη χρήση τους ως μέσο πολιτικής· 
υποστηρίζει τη σύνδεση των χωρών που 
δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις εργασίες 
αυτές· ζητεί την καθιέρωση μιας 
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, 
ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις βασικές 
πρώτες ύλες με την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, τις 
κοινές προβλέψεις, τις ανταλλαγές των 
βελτίστων πρακτικών, την ανάλυση των 
αλυσίδων εφοδιασμού, τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας κοινών 
στρατηγικών αποθεμάτων και τη θέσπιση 
κοινών προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς 
πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με τις 
βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από 
παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας 
σχετικά με τα δεδομένα των οργανισμών 
(JODI)·

Or. en

Τροπολογία 278
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. χαιρετίζει τις εργασίες για τη 
βιωσιμότητα σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, G8 και 
G20· υποστηρίζει τη σύνδεση των χωρών 
που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις 
εργασίες αυτές· ζητεί την καθιέρωση μιας 
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, 
ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις βασικές 
πρώτες ύλες με την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, τις 
κοινές προβλέψεις, τις ανταλλαγές των 
βελτίστων πρακτικών, την ανάλυση των 
αλυσίδων εφοδιασμού, τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας κοινών 
στρατηγικών αποθεμάτων και τη θέσπιση 

32. χαιρετίζει τις εργασίες για τη 
βιωσιμότητα σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, G8 και 
G20· υποστηρίζει τη σύνδεση των χωρών 
που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις 
εργασίες αυτές· ζητεί την καθιέρωση μιας 
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, 
ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις βασικές 
πρώτες ύλες με την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, τις 
κοινές προβλέψεις, τις ανταλλαγές των 
βελτίστων πρακτικών, την ανάλυση των 
αλυσίδων εφοδιασμού, τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας κοινών 
στρατηγικών αποθεμάτων και τη θέσπιση 
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κοινών προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς 
πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με τις 
βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από 
παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας 
σχετικά με τα δεδομένα των οργανισμών 
(JODI)·

κοινών προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς 
πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με τις 
βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από 
παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας 
σχετικά με τα δεδομένα των οργανισμών 
(JODI), καθώς και κατά πόσον ένα 
διεθνές σύμφωνο για τα μέταλλα θα 
μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο 
εργαλείο·

Or. en

Τροπολογία 279
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. χαιρετίζει τις εργασίες για τη 
βιωσιμότητα σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, G8 και 
G20· υποστηρίζει τη σύνδεση των χωρών 
που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις 
εργασίες αυτές· ζητεί την καθιέρωση μιας 
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, 
ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις βασικές 
πρώτες ύλες με την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, τις 
κοινές προβλέψεις, τις ανταλλαγές των 
βελτίστων πρακτικών, την ανάλυση των 
αλυσίδων εφοδιασμού, τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας κοινών 
στρατηγικών αποθεμάτων και τη θέσπιση 
κοινών προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς 
πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με τις 
βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από 
παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας 
σχετικά με τα δεδομένα των οργανισμών 
(JODI)·

32. χαιρετίζει τις εργασίες για τη 
βιωσιμότητα σε πλαίσιο ΟΟΣΑ, G8 και 
G20· υποστηρίζει τη σύνδεση των χωρών 
που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις 
εργασίες αυτές· ζητεί την καθιέρωση μιας 
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, 
ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις βασικές 
πρώτες ύλες με την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, τις 
κοινές προβλέψεις, τις ανταλλαγές των 
βελτίστων πρακτικών, την τεχνολογική 
τεχνογνωσία και τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, την ανάλυση των αλυσίδων 
εφοδιασμού, τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας κοινών 
στρατηγικών αποθεμάτων και τη θέσπιση 
κοινών προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς
πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με τις 
βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από 
παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας 
σχετικά με τα δεδομένα των οργανισμών 
(JODI)·
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