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Predlog spremembe 159
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja sodelovanje med 
nacionalnimi geološkimi raziskavami in 
objavo letnega evropskega letopisa o 
surovinah (ERMY); poudarja, da bi bilo 
treba vključiti podatke o sekundarnih virih 
in pridobivanju surovin iz proizvodov, 
stavb in odpadkov (urban mining); poziva 
Komisijo, naj oceni, ali treba uvesti 
geološko službo EU, ki bi združevala 
delovanje nacionalnih raziskav in 
sodelovanje z mednarodnimi partnerji; 
podpira prizadevanja Komisije za 
izboljšanje osnove geološkega znanja v 
EU; poziva Komisijo, naj objavi zemljevid 
virov Unije;

19. pozdravlja sodelovanje med 
nacionalnimi geološkimi raziskavami in 
objavo letnega evropskega letopisa o 
surovinah (ERMY); poudarja, da bi bilo 
treba vključiti podatke o sekundarnih virih 
in pridobivanju surovin iz proizvodov, 
stavb in odpadkov (urban mining); poziva
Komisijo, naj oceni, ali je treba uvesti 
geološko službo EU, ki bi združevala 
delovanje nacionalnih raziskav in 
sodelovanje z mednarodnimi partnerji; 
poudarja, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje med nacionalnimi geološkimi 
službami, in spodbuja uporabo skupnih 
standardov in praks, ki bi olajšali 
izmenjavo in izkoriščanje razpoložljivih 
geoloških podatkov; podpira prizadevanja 
Komisije za izboljšanje osnove geološkega 
znanja v EU; poziva Komisijo, naj objavi 
digitalni zemljevid virov Unije;

Or. en

Predlog spremembe 160
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja sodelovanje med 
nacionalnimi geološkimi raziskavami in 
objavo letnega evropskega letopisa o 
surovinah (ERMY); poudarja, da bi bilo 
treba vključiti podatke o sekundarnih virih 
in pridobivanju surovin iz proizvodov, 
stavb in odpadkov (urban mining); poziva 

19. pozdravlja sodelovanje med 
nacionalnimi geološkimi raziskavami in 
objavo letnega evropskega letopisa o 
surovinah (ERMY); poudarja, da bi bilo 
treba vključiti podatke o sekundarnih virih 
in pridobivanju surovin iz proizvodov, 
stavb in odpadkov (urban mining); poziva 
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Komisijo, naj oceni, ali treba uvesti
geološko službo EU, ki bi združevala
delovanje nacionalnih raziskav in 
sodelovanje z mednarodnimi partnerji; 
podpira prizadevanja Komisije za 
izboljšanje osnove geološkega znanja v 
EU; poziva Komisijo, naj objavi zemljevid 
virov Unije;

Komisijo, naj oceni morebitno ustanovitev 
inštituta EU za surovine z geološko 
službo, ki bi združeval delovanje 
nacionalnih raziskav in sodelovanje z 
mednarodnimi partnerji, da bi zagotovili 
jasen pregled virov surovin; podpira 
prizadevanja Komisije za izboljšanje 
osnove geološkega znanja v EU; poziva 
Komisijo, naj objavi zemljevid virov 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 161
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja sodelovanje med 
nacionalnimi geološkimi raziskavami in 
objavo letnega evropskega letopisa o 
surovinah (ERMY); poudarja, da bi bilo 
treba vključiti podatke o sekundarnih virih 
in pridobivanju surovin iz proizvodov, 
stavb in odpadkov (urban mining); poziva 
Komisijo, naj oceni, ali treba uvesti 
geološko službo EU, ki bi združevala 
delovanje nacionalnih raziskav in 
sodelovanje z mednarodnimi partnerji; 
podpira prizadevanja Komisije za 
izboljšanje osnove geološkega znanja v 
EU; poziva Komisijo, naj objavi zemljevid
virov Unije;

19. pozdravlja sodelovanje med 
nacionalnimi geološkimi raziskavami in 
objavo letnega evropskega letopisa o 
surovinah (ERMY); poudarja, da bi bilo 
treba vključiti podatke o sekundarnih virih 
in pridobivanju surovin iz proizvodov, 
stavb in odpadkov (urban mining); poziva 
Komisijo, naj oceni, ali je treba uvesti 
geološko službo EU, ki bi združevala 
delovanje nacionalnih raziskav in 
sodelovanje z mednarodnimi partnerji; 
podpira prizadevanja Komisije za 
izboljšanje osnove geološkega znanja v 
EU; poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami spodbuja razvoj 
digitalnega zemljevida virov Unije;

Or. en

Predlog spremembe 162
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja sodelovanje med 
nacionalnimi geološkimi raziskavami in 
objavo letnega evropskega letopisa o 
surovinah (ERMY); poudarja, da bi bilo 
treba vključiti podatke o sekundarnih virih 
in pridobivanju surovin iz proizvodov, 
stavb in odpadkov (urban mining); poziva 
Komisijo, naj oceni, ali treba uvesti 
geološko službo EU, ki bi združevala 
delovanje nacionalnih raziskav in 
sodelovanje z mednarodnimi partnerji; 
podpira prizadevanja Komisije za 
izboljšanje osnove geološkega znanja v 
EU; poziva Komisijo, naj objavi zemljevid 
virov Unije;

19. pozdravlja sodelovanje med 
nacionalnimi geološkimi raziskavami in 
objavo letnega evropskega letopisa o 
surovinah (ERMY); poudarja, da bi bilo 
treba vključiti podatke o sekundarnih virih 
in pridobivanju surovin iz proizvodov, 
stavb in odpadkov (urban mining); poziva 
Komisijo, naj oceni, ali je treba uvesti 
geološko službo EU, ki bi združevala 
delovanje nacionalnih raziskav in 
sodelovanje z mednarodnimi partnerji; 
podpira prizadevanja Komisije za 
izboljšanje osnove geološkega znanja v 
EU; poziva Komisijo, naj objavi zemljevid 
virov Unije, da bi pritegnila naložbe v 
naravne vire in izkoriščanje;

Or. en

Predlog spremembe 163
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Komisijo, naj razvije nove 
strategije za neoviran lokalni dostop do 
surovin v EU; poleg tega meni, da bi 
morala Komisija omogočiti in olajšati 
postopek izdaje dovoljenj, da bi zagotovila 
zanesljivost dolgoročne lokalne 
razpoložljivosti; meni, da bi Komisija 
morala zato spodbuditi države članice, naj 
oblikujejo politiko prostorskega 
načrtovanja, vključno z dolgoročnimi 
ocenami regionalnega in lokalnega 
povpraševanja po rudninah, kar je 
posebej pomembno za industrije, ki 
potrebujejo lokalni dostop do surovin; 
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meni, da bi potrebo po lokalnem dostopu 
do surovin morale odražati tudi 
nacionalne politike o surovinah, ki bi 
morale temeljiti na dobrem geološkem 
poznavanju surovin, ki so na voljo v 
različnih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 164
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da opredelitev nacionalnih 
politik o rudninah, kot jo predlaga 
Komisija, da bi zagotovili ekonomsko 
upravičeno izkoriščanje rudnin, ne sme 
ovirati trgovine znotraj EU; poudarja 
tudi, da bi morale dolgoročne regionalne 
in lokalne ocene povpraševanja pri 
določanju politik rabe zemljišča za 
surovine zajemati tudi povpraševanje iz 
sosednjih držav članic EU;

Or. de

Predlog spremembe 165
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja pomen domačih surovin kot 
osnove za oskrbo s surovinami za 
evropsko industrijo; zato poziva države 
članice, naj zagotovijo dolgoročno varnost 
nahajališč surovin, ki so regionalnega in 
nadregionalnega pomena; poleg tega tudi 
poziva Komisijo, naj vzpostavi okvirne 
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pogoje za izkoriščanje domačih surovin;

Or. de

Predlog spremembe 166
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. pozdravlja dejstvo, da so druge 
surovine, kot sta les in naravna guma, 
vključene v področje uporabe pobude za 
surovine; poziva Komisijo, naj pri 
nadaljnjem izvajanju in razvijanju pobude 
za surovine v celoti upošteva tudi druge 
surovine poleg rudnin in kovin;

Or. en

Predlog spremembe 167
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je pomembno oblikovati 
strategijo za surovine v širšem kontekstu 
podnebnih sprememb in hkrati okrepiti 
splošno učinkovitost rabe virov in 
recikliranje; poudarja, da lahko z 
zmanjšanjem porabe primarnih surovin v 
EU zmanjšamo našo relativno odvisnost 
od uvoza;

Or. en

Predlog spremembe 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da morajo dejavnosti 
pridobivanja surovin potekati ob polnem 
spoštovanju najvišjih standardov varnosti 
pri delu in okoljske zaščite, da se 
preprečijo nesreče in obnovijo prizadeta 
območja;

Or. es

Predlog spremembe 169
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poziva k uskladitvi strategije o 
surovinah z drugimi pomembnimi 
evropskimi politikami, zlasti v okviru 
industrije, raziskav, okolja, prometa in 
strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 170
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj zaščiti 

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin ob upoštevanju 
načela subsidiarnosti; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
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okoljsko občutljiva območja, kjer bi lahko 
bile surovine, kot so Arktika, Barentsovo 
morje in Grenlandija;

instrumenti; poudarja, da mora biti 
domače rudarstvo povsod trajnostno;
poziva Komisijo, naj podpre države 
članice pri spodbujanju nacionalnih 
politik o rudninah in racionalizaciji 
postopkov odobritve z namenom, da bi 
vzpostavili storitev „vse na enem mestu“; 
poudarja, da imajo v tem kontekstu 
pomembno vlogo ponudniki storitev v 
zvezi s predhodnimi fazami; poudarja, da 
so za trajnostno rudarstvo v Evropi 
pomembni industrijski grozdi, ki 
združujejo geološke storitve, ponudnike 
storitev v zvezi s predhodnimi fazami, 
izdelovalce opreme, rudarska podjetja in 
rafinerije ter prometni sektor; poziva 
Komisijo, naj ustrezno pozornost nameni 
vplivu nacionalnega rudarstva na 
prometno politiko v okviru omrežja TEN-
T; poziva Komisijo, naj zaščiti okoljsko 
občutljiva območja, kjer bi lahko bile 
surovine, kot so Arktika, Barentsovo morje 
in Grenlandija;

Or. en

Predlog spremembe 171
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj zaščiti
okoljsko občutljiva območja, kjer bi lahko 
bile surovine, kot so Arktika, Barentsovo 
morje in Grenlandija;

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo koristno pojasnitev glede 
rudarskih dejavnosti na območjih Nature
2000; poziva Komisijo, naj redno preverja, 
ali so države članice dosegle napredek pri 
usklajevanju pridobivanja surovin z 
ohranjanjem narave; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da se pri rudarjenju na okoljsko
občutljivih območjih, kjer bi lahko bile 
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surovine, kot so Arktika, Barentsovo morje 
in Grenlandija, upoštevajo ustrezna merila 
trajnostnosti;

Or. de

Predlog spremembe 172
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj zaščiti 
okoljsko občutljiva območja, kjer bi lahko 
bile surovine, kot so Arktika, Barentsovo 
morje in Grenlandija;

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poudarja, da so surovine 
posamezne države članice strateški in 
gospodarski potencial za celotno EU, zato 
poziva Komisijo, naj zaščiti okoljsko 
občutljiva območja, kjer bi lahko bile 
surovine, kot so Arktika, Barentsovo morje 
in Grenlandija in, če je mogoče, razširi 
obstoječe sporazume o partnerstvu s temi 
državami, da bi vključevali finančno 
pomoč za rudarstvo z možnostjo, da bi 
imela podjetja v EU prednostni dostop do 
pridobljenih surovin;

Or. en

Predlog spremembe 173
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
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treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj zaščiti 
okoljsko občutljiva območja, kjer bi lahko 
bile surovine, kot so Arktika, Barentsovo 
morje in Grenlandija;

treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne, konkurenčne in okoljske 
odličnosti pomembni instrumenti; 
poudarja, da so surovine neke države 
članice strateški in gospodarski potencial 
za celotno EU, in zato poziva Komisijo, 
naj zaščiti okoljsko občutljiva območja, 
kjer bi lahko bile surovine, in, če je 
mogoče, razširi obstoječe sporazume o 
partnerstvu s temi državami, da bi 
vključevali finančno pomoč za rudarstvo z 
možnostjo, da bi imela podjetja prednostni 
dostop do pridobljenih surovin;

Or. en

Predlog spremembe 174
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj zaščiti 
okoljsko občutljiva območja, kjer bi lahko 
bile surovine, kot so Arktika, Barentsovo 
morje in Grenlandija;

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; hkrati poziva, naj 
se s pretiranim načrtovanjem ne 
onemogoči dostop do nahajališč surovin, 
da bi se tako izognili pomanjkanju v 
oskrbi in zmanjšali nevarno odvisnost EU 
od uvoženih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj zaščiti 
okoljsko občutljiva območja, kjer bi lahko 
bile surovine, kot so Arktika, Barentsovo 
morje in Grenlandija;

Or. de
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Predlog spremembe 175
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je prepričan, da smernice Nature 2000
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj zaščiti 
okoljsko občutljiva območja, kjer bi lahko 
bile surovine, kot so Arktika, Barentsovo 
morje in Grenlandija;

20. je prepričan, da smernice, ki jih je 
objavila Komisija, zagotavljajo trdno 
podlago, na kateri je treba izvajati 
dejavnosti pridobivanja na območjih 
Natura 2000; ugotavlja, da so kodeksi 
ravnanja za doseganje tehnične, socialne in 
okoljske odličnosti pomembni instrumenti; 
poziva Komisijo, naj zaščiti okoljsko 
občutljiva območja, kjer bi lahko bile 
surovine, kot so Arktika, Barentsovo morje 
in Grenlandija;

Or. es

Predlog spremembe 176
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj zaščiti
okoljsko občutljiva območja, kjer bi lahko 
bile surovine, kot so Arktika, Barentsovo 
morje in Grenlandija;

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj preuči 
možnosti za okoljsko trajnostno 
izkoriščanje občutljivih območij, kjer bi 
lahko bile surovine, kot so Arktika,
Barentsovo morje in Grenlandija, s 
poudarkom na nujno potrebnih 
surovinah, kot so redke zemlje;

Or. en
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Predlog spremembe 177
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj zaščiti 
okoljsko občutljiva območja, kjer bi lahko 
bile surovine, kot so Arktika, Barentsovo 
morje in Grenlandija;

20. je prepričan, da smernice Nature 2000
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj zaščiti 
okoljsko občutljiva območja, kjer bi lahko 
bile surovine, kot so Arktika, Barentsovo 
morje, Antarktika in Grenlandija;

Or. ro

Predlog spremembe 178
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj zaščiti 
okoljsko občutljiva območja, kjer bi lahko 
bile surovine, kot so Arktika, Barentsovo 
morje in Grenlandija;

20. je prepričan, da smernice Nature 2000 
zagotavljajo trdno podlago, na kateri je 
treba izvajati dejavnosti pridobivanja 
neenergetskih surovin; ugotavlja, da so 
kodeksi ravnanja za doseganje tehnične, 
socialne in okoljske odličnosti pomembni 
instrumenti; poziva Komisijo, naj 
sorazmerno zaščiti okoljsko občutljiva 
območja, kjer bi lahko bile surovine, kot so 
Arktika, Barentsovo morje in Grenlandija;

Or. en
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Predlog spremembe 179
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. opozarja Komisijo, da je racionalno 
upravljanje lesnih surovin potrebno na 
celotnem ozemlju Unije in ne le na 
območjih Nature 2000, saj je ena od 
njihovih prednosti, da bodo v prihodnosti, 
če bodo racionalno upravljane, gotovo na 
voljo; poziva Komisijo, naj skupaj z lesno 
industrijo preuči možnosti za posebne 
ukrepe, ki bi bili namenjeni trajnostnemu 
izkoriščanju gozdnih virov, zlasti prek 
pilotnih projektov;

Or. fr

Predlog spremembe 180
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj si, kolikor je 
zakonsko mogoče, prizadeva za ustavitev 
izvažanja materialov, ki jih je mogoče 
reciklirati, in odpadkov, ki vsebujejo 
uporabne surovine, s čimer bi izboljšali 
energijsko učinkovitost Evrope in 
zmanjšali ogljični odtis; poziva Komisijo, 
naj razmisli o nadaljnji uporabi koncepta 
odgovornosti proizvajalca v podporo temu 
cilju;

Or. en

Predlog spremembe 181
Angelika Niebler
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Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva k temu, da se okoljske, 
socialne in gospodarske zahteve v vseh 
novih direktivah in uredbah ali pri 
revizijah že obstoječih obravnava 
enakovredno, da bi zagotovili trajnosten 
dostop do nahajališč rudnin;

Or. de

Predlog spremembe 182
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj razvije ukrepe 
za ustavitev izvažanja odpadkov, ki jih je 
mogoče reciklirati, in materialov, ki 
vsebujejo uporabne surovine, da se 
izboljša učinkovitost rabe virov v Evropi
in zmanjša odvisnost od uvoza; poudarja, 
da je v ta vidik pomembno vključiti 
proizvajalce in potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 183
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da so potrebni preglednejši 
in predvidljivejši okvirni pogoji pri 
postopkih zakonske odobritve za 
ustanovitev novih rudnikov za 
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pridobivanje kovin in rudnin, hkrati pa ne 
smejo biti ogroženi okoljski standardi;

Or. en

Predlog spremembe 184
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da mora EU začeti 
pogajanja z lokalno vlado Grenlandije 
glede dostopa EU do redkih zemelj na 
Grenlandiji;

Or. en

Predlog spremembe 185
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. ugotavlja, da imajo severnoevropske 
države in regija Barentsovega morja 
znatne zaloge rude, rudnin in gozdov, 
visoko usposobljeno delovno silo in 
raziskovalna središča, vrhunsko 
tehnologijo in ugodno zakonodajno 
okolje; meni, da lahko severnoevropska 
regija pomembno prispeva k reševanju 
potreb glede oskrbe s surovinami za druga 
evropska podjetja in s tem zmanjša 
odvisnost Evrope od uvoza; meni, da je 
nujno treba povečati ozaveščenost glede 
potenciala severne Evrope v tekoči 
razpravi o surovinah;

Or. en
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Predlog spremembe 186
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poudarja, da je pomembno 
spodbujati uporabo kombinacije 
ekonomskih in pravnih instrumentov, 
primerljivih s tistimi v državah članicah z 
najboljšimi rezultati, vključno s 
prepovedmi odlaganja in razširitvijo 
odgovornosti proizvajalca, da se prepreči 
nadaljnje nepotrebno tratenje surovin z 
(nezakonitim) izvozom, odlaganjem na 
deponije in sežiganjem;

Or. en

Predlog spremembe 187
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. poudarja, da morajo surovine, da se 
zagotovi konkurenčnost evropske 
industrije, potrošnike doseči prek 
trajnostnega in dobro delujočega 
prometnega sistema, ki povezuje evropska 
industrijska središča z območji Unije, ki 
so bogata s surovinami; zato poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da revidirane 
smernice za vseevropska prometna 
omrežja TEN-T ustrezajo potrebam 
industrije, tako da se zagotovi nemoten 
dostop do surovin;

Or. en
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Predlog spremembe 188
Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 20 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20d. meni, da je pomembno spodbujati 
regionalne in nacionalne surovinske 
grozde, v katerih je omogočen razcvet 
domačega sektorja surovin, s pomočjo 
močnih partnerstev med vlado, 
akademskim svetom, industrijami in 
socialnimi partnerji; poudarja, da so 
surovinski grozdi in naložbe v raziskave in 
razvoj bistvenega pomena za gospodarsko 
rast in družbeni razvoj na območjih, 
bogatih s surovinami;

Or. en

Predlog spremembe 189
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da so raziskave in razvoj 
trajnostnega rudarjenja pomembni za čim 
večje zmanjšanje okoljskega odtisa in 
škodljivih socialnih učinkov;

21. poudarja, da je pomembno razvijati 
inovacije in raziskave za odzivanje na 
nove izzive; ugotavlja, da raziskave in 
razvoj trajnostnega rudarjenja prispevajo k 
učinkovitemu okoljskemu upravljanju in 
zmanjšanju okoljskega odtisa in škodljivih 
socialnih učinkov; poziva k uporabi 
obstoječih tehnologij in razvijanju novih 
za izboljšanje delovnih pogojev za 
rudarje;

Or. en

Predlog spremembe 190
Paul Rübig
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da so raziskave in razvoj 
trajnostnega rudarjenja pomembni za čim 
večje zmanjšanje okoljskega odtisa in 
škodljivih socialnih učinkov;

21. ugotavlja, da obvezna „renaturacija“ 
podjetij po pridobivanju surovin pogosto 
izboljša biotsko raznovrstnost na 
območjih pridobivanja v primerjavi s 
stanjem pred pridobivanjem; ugotavlja, da 
so raziskave in razvoj trajnostnega 
rudarjenja pomembni za nadaljnje čim 
večje zmanjšanje okoljskega odtisa in 
morebitnih škodljivih socialnih in 
ekoloških učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 191
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da so raziskave in razvoj 
trajnostnega rudarjenja pomembni za čim 
večje zmanjšanje okoljskega odtisa in 
škodljivih socialnih učinkov;

21. ugotavlja, da so raziskave in razvoj 
trajnostnega rudarjenja pomembni za čim 
večje zmanjšanje okoljskega odtisa in 
škodljivih socialnih učinkov; ugotavlja, da 
je treba za zmanjšanje rudarstva izboljšati 
ukrepe za preprečevanje, ponovno 
uporabo in recikliranje, zlasti za 14 nujno 
potrebnih surovin;

Or. en

Predlog spremembe 192
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da so raziskave in razvoj 
trajnostnega rudarjenja pomembni za čim 
večje zmanjšanje okoljskega odtisa in 
škodljivih socialnih učinkov;

21. ugotavlja, da so raziskave in razvoj v 
zvezi z razvijanjem trajnostnih metod 
rudarjenja, rafiniranja in proizvodnje rude
pomembni za zmanjšanje okoljskega odtisa 
in škodljivih socialnih učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 193
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da so raziskave in razvoj 
trajnostnega rudarjenja pomembni za čim 
večje zmanjšanje okoljskega odtisa in 
škodljivih socialnih učinkov;

21. ugotavlja, da so raziskave in razvoj v 
zvezi z inovativnimi tehnologijami za 
trajnostno in učinkovito rudarjenje
pomembni za čim večje zmanjšanje 
okoljskega odtisa in škodljivih socialnih 
učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 194
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, 
s katerimi bi spodbudila premislek o 
ponovnem odprtju nekaterih rudnikov in 
njihovem trajnostnem izkoriščanju, zato 
da bi se izognili tveganju, da evropska 
industrija izkusi pomanjkanje surovin;

Or. fr
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Predlog spremembe 195
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da je za konkurenčnost in 
inovativnost evropske industrije 
pomembna uporaba lastnih virov; 
poudarja vlogo novih rudarskih 
tehnologij za trajnostno rudarjenje;

Or. en

Predlog spremembe 196
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da je pomembno 
vzpostaviti politike prostorskega 
načrtovanja za rudnine, ki vključuje 
zbirko geološkega znanja;

Or. en

Predlog spremembe 197
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu s socialnimi partnerji v 

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu s socialnimi partnerji v 



AM\864926SL.doc 23/65 PE462.883v01-00

SL

zvezi s tem; zvezi s tem; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju s socialnimi partnerji, 
državami članicami in industrijo preuči 
potrebe in razpoložljivost usposobljenega 
osebja na področju nujnih surovin, kar 
zadeva raziskave in razvoj, njihovo 
pridobivanje, rafiniranje, obdelovanje in 
recikliranje, do leta 2012 in naj o svojih 
ugotovitvah obvesti Evropski parlament; v 
zvezi s tem poziva Komisijo in države 
članice, naj v sodelovanju z industrijo in 
akademskimi krogi podprejo 
izobraževanje o nujnih rudninah z 
oblikovanjem posebnih tečajev in 
programov na univerzah in razpišejo 
štipendije za dodiplomske, podiplomske in 
podoktorske študente ter raziskovalce na 
tem področju; v zvezi s tem podpira 
programe Erasmus na tem področju, kot 
so program Erasmus Mundus na 
področju rudnin in okolja;

Or. en

Predlog spremembe 198
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu s socialnimi partnerji v 
zvezi s tem;

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj s 
programi za podporo EU še naprej 
podpira študentske izmenjave na 
trajnosten način in tudi sodeluje v tesnem 
dialogu s socialnimi partnerji v zvezi s tem;

Or. de

Predlog spremembe 199
Norbert Glante
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Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu s socialnimi partnerji v 
zvezi s tem;

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj s 
programi izmenjav EU še naprej podpira 
študentske izmenjave in sodeluje v tesnem 
dialogu s socialnimi partnerji v zvezi s tem;

Or. de

Predlog spremembe 200
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu s socialnimi partnerji v 
zvezi s tem;

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo in države 
članice, naj povečajo podporo za program 
Erasmus Mundus na področju rudnin in 
okolja; poleg tega poziva Komisijo, naj 
sodeluje v tesnem dialogu s socialnimi 
partnerji v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 201
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu s socialnimi partnerji v 

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu s socialnimi partnerji v 
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zvezi s tem; zvezi s tem, da se zagotovi ustrezna 
razpoložljivost visoko usposobljenega 
človeškega kapitala za evropsko industrijo 
v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 202
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu s socialnimi partnerji v 
zvezi s tem;

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov, 
inženirjev, rudarjev in drugih zaposlenih; 
poziva Komisijo, naj sodeluje v tesnem 
dialogu s socialnimi partnerji v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 203
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu s socialnimi partnerji v 
zvezi s tem;

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu z akademskimi krogi, 
raziskovalci in socialnimi partnerji v zvezi 
s tem;

Or. en

Predlog spremembe 204
Konrad Szymański
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Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu s socialnimi partnerji v 
zvezi s tem;

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu s socialnimi partnerji, 
akademskimi krogi in predstavniki 
industrije v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 205
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva Komisijo, naj sodeluje v 
tesnem dialogu s socialnimi partnerji v 
zvezi s tem;

22. poudarja pomen veščin in 
usposabljanja ter vloge geologov in 
inženirjev; poziva zadevne države članice, 
naj sodelujejo v tesnem dialogu s 
socialnimi partnerji v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 206
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo, naj zagotovi strogo 
izvajanje obstoječe evropske zakonodaje; 
naj varnost in standarde na področju 
pridobivanja zlata vključi med ukrepe v 
okviru vodilne pobude „Unija inovacij“; 
naj v delo mednarodnega foruma za 
trajnostno upravljanje virov (UNEP) 
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vključi posebno točko o pridobivanju 
zlata, vključno z vidiki varnosti, inovacij, 
upravljanja kemikalij, nezakonitega 
rudarjenja ter obrtnih rudarskih 
dejavnosti, da se poišče dolgoročna 
trajnostna rešitev, ki bo zagotovila, da je 
zlato na trajnosten način proizvedeno ali 
uvoženo za uporabo v EU; in naj razmisli 
o pregledu smernic Berlin II o obrtnih 
rudarskih dejavnostih in rudarjenju v 
malem obsegu;

Or. en

Predlog spremembe 207
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo, naj v interesu 
skladnosti politik EU pri pripravi 
prihodnje zakonodaje upošteva trajnostno 
oskrbo s surovinami iz evropskih virov in 
poleg tega v okviru ocenjevanje učinka 
takšne zakonodaje kot merila upošteva 
dejstvo, da je izkoriščanje surovin 
omejeno na posamezne lokacije, ter vidike 
varnosti oskrbe in dostopa do virov;

Or. de

Predlog spremembe 208
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. meni, da skladiščenje surovin, kot ga 
predlaga Komisija, ni ustrezen instrument 
za zagotavljanje oskrbe s surovinami; 
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poudarja, da bi bilo treba vlogo EU v 
morebitnih programih skladiščenja 
omejiti na zagotavljanje pravnega okvira 
in regulativnega nadzora;

Or. en

Predlog spremembe 209
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da je regija Barentsovega 
morja pomembna kot proizvajalka 
naravnih virov in dobaviteljica temeljnih 
surovin, kot so rudnine, kovine in 
gozdarski proizvodi, za evropski in 
mednarodne trge;

Or. en

Predlog spremembe 210
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poziva Komisijo, naj okrepi ponovno 
pridobivanje surovin z ambicioznimi 
pravili za recikliranje, ustreznim in hitrim 
izvajanjem okvirne direktive o odpadkih, 
cilji za recikliranje proizvodov ter 
spodbujanjem recikliranja in ponovne 
uporabe v celotni zakonodaji EU;

Or. en
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Predlog spremembe 211
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poziva Komisijo, naj v svoj cilj, da bi 
evropske surovine privedli do 
proizvajalcev, vključi celovit pristop za 
izboljšanje prometne infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 212
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za redke 
zemlje;

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za redke 
zemlje; poziva Komisijo, naj v svojih 
dvostranskih in večstranskih trgovinskih 
pogajanjih zavrne izvozne ali uvozne 
omejitve za vse primarne in sekundarne 
surovine; poziva Komisijo, naj v celoti 
prevzame svojo vlogo, kar zadeva 
spodbujanje liberalizacije trgovine na 
vseh ravneh, vključno z dvostranskimi in 
večstranskimi trgovinskimi sporazumi, in, 
če je potrebno, sprejme nadaljnje 
zakonske ukrepe v okviru STO, da bi se 
približali prostim trgom s surovinami brez 
državnih posegov;

Or. en
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Predlog spremembe 213
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za redke 
zemlje;

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za redke 
zemlje; poziva Komisijo, naj obravnava 
vprašanje izvoznih omejitev in drugih 
ukrepov, ki izkrivljajo trgovino, glede 
industrijsko pomembnih surovin v obliki 
diplomacije o surovinah, ki naj vključuje 
različne politike, kot so trgovinska 
politika, razvoj in zunanja politika 
(dvostranski pogovori);

Or. en

Predlog spremembe 214
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za redke 
zemlje;

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami na podlagi okrepitve 
demokratičnih načel, preglednosti, 
vzajemnosti, trajnostnega razvoja in 
porazdelitve bogastva; meni, da je treba v 
zelo kratkem času oblikovati prednostne 
ukrepe za redke zemlje; 

Or. es

Predlog spremembe 215
Konrad Szymański
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Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za redke 
zemlje;

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za redke 
zemlje; poziva Komisijo, naj v svojih 
dvostranskih in večstranskih trgovinskih 
pogajanjih zavrne izvozne ali uvozne 
omejitve za vse primarne in sekundarne 
surovine;

Or. en

Predlog spremembe 216
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za redke 
zemlje;

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za aktivno diplomacijo v zvezi 
s surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za redke 
zemlje; poziva Komisijo, naj v postopek 
opredelitve takšnih ukrepov vključi 
evropske deležnike s področja redkih 
zemelj;

Or. en

Predlog spremembe 217
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za redke 
zemlje;

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati konkretne prednostne 
ukrepe in celovito mednarodno strategijo 
za trajnostno domačo oskrbo in evropsko 
dodano vrednost za redke zemlje;

Or. en

Predlog spremembe 218
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za 
redke zemlje;

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; poudarja, da so prednostni 
ukrepi za redke zemlje najpomembnejši 
kratkoročni politični ukrep;

Or. en

Predlog spremembe 219
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za redke 

23. ugotavlja, da si EU namerava 
prizadevati za diplomacijo v zvezi s 
surovinami, zlasti za nujno potrebne 
surovine; meni, da je treba v zelo kratkem 
času oblikovati prednostne ukrepe za redke 
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zemlje; zemlje;

Or. en

Predlog spremembe 220
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da povpraševanje po lesu 
trenutno presega razpoložljivo ponudbo in 
da ta trend narašča povsod v Evropski 
uniji; meni, da je za to, da bi zajezili 
krčenje gozdov in izginotje neobdelanih 
lesnih surovin (surovega lesa) ter s tem 
zagotovili preživetje lesne industrije in 
zaščito okolja, treba sprejeti strategijo 
trajnostnega upravljanja gozdnih virov ne 
le v Evropski uniji, ampak tudi onstran 
njenih meja; poziva Komisijo, naj 
nadaljuje in razširi dialog s tretjimi 
državami, ki imajo bogate gozdne vire, in 
še zlasti z državami, ki so povezane z 
Unijo;

Or. fr

Predlog spremembe 221
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. je zaskrbljen zaradi vse pogostejših 
trgovinskih omejitev in izkrivljanja 
konkurence pri trgovanju s surovinami iz 
tretjih držav; pozdravlja prizadevanje 
Komisije na dvostranski in večstranski 
ravni, da bi ustavila ta trend; podpira 
Komisijo, naj nadaljuje s strategijo za boj 
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proti izvoznim carinam in izkrivljanju 
konkurence pri trgovanju s surovinami in 
naj še zlasti vključi prepoved izvoznih 
carin v vse prihodnje dvostranske 
trgovinske sporazume;

Or. de

Predlog spremembe 222
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo, naj uporabi vsa 
svoja mednarodna omrežja, tudi 
diplomatsko službo, da bi izboljšala 
odnose z državami in regijami 
dobaviteljicami surovin in nujnih surovin 
in tako olajša mednarodno trgovino s 
surovinami, zlasti z nujnimi surovinami; 
poudarja, da lahko močna podpora za 
gospodarski, družbeni in okoljski razvoj v 
državah, bogatih s surovinami, pomaga 
zgraditi trdne in demokratične institucije, 
ki bodo izboljšale možnosti za razširjeno 
in varno trgovino in oskrbo s surovinami;

Or. en

Predlog spremembe 223
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. evropska politika o surovinah bi 
morala v celoti upoštevati trajnostno 
gospodarsko rast v državah v razvoju in 
njihove specifične socialne standarde (kot 
določa člen 208 PDEU) ter zagotoviti 
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usklajenost med razvojno politiko in 
pobudo za surovine; zato meni, da bi EU 
morala države v razvoju podpirati tudi pri 
diverzifikaciji njihovega gospodarstva, 
zmanjšanju njihove odvisnosti od izvoza 
surovin in povečanju vrednosti njihovih 
proizvodov s domačo proizvodnjo in 
predelavo;

Or. en

Predlog spremembe 224
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. opozarja, da je zaradi neenakomerne 
geografske porazdeljenosti virov v svetu 
politika o surovinah podvržena 
monopolizaciji, ki lahko privede do 
neupravičenih gospodarskih in političnih 
zahtev po prodaji strateških virov in 
materialov; meni, da je zato na ozemlju 
držav članic EU potrebno zagotoviti 
ustrezno zaščito virov surovin ter njihovo 
učinkovito uporabo skladno z načelom 
subsidiarnosti;

Or. pl

Predlog spremembe 225
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo, naj oceni potrebo po 
vzpostavitvi mehanizma za kopičenje 
nujnih surovin, zlasti za redke zemlje, ki 
bi evropskim podjetjem zagotovil dostop 
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do strateških materialov, ki se uporabljajo 
v okolju prijazni, visokotehnološki, 
obrambni in zdravstveni industriji, ter jih 
zaščitil pred monopolističnim pritiskom in 
dvigovanjem cen;

Or. en

Predlog spremembe 226
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poziva Komisijo, naj vodi dosledno 
trgovinsko politiko glede surovin, s čimer 
bi odpravili nepoštene trgovinske prakse, 
kot so omejitve izvoza, izvozne dajatve in 
tako imenovani mehanizmi dvojnih cen 
na večstranski in dvostranski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 227
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 23 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23c. poziva Komisijo, naj bo pri vseh 
prihodnjih dvostranskih sporazumih o 
prosti trgovini dosledna pri odpravi 
omejitev izvoza, izvoznih dajatev in tako 
imenovanih mehanizmov dvojnih cen za 
surovine;

Or. en
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Predlog spremembe 228
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 23 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23d. opominja Komisijo, da morajo 
skupno politiko oskrbe s surovinami 
podpirati tudi politike, kot so trgovinska, 
okoljska, razvojna, raziskovalna in 
zunanja politika;

Or. en

Predlog spremembe 229
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da so podjetja odgovorna za 
pridobivanje virov; kljub temu poziva 
Komisijo, naj preuči, kako bi bilo mogoče 
nefinančno podpreti koncepte, kot je 
evropski holding za surovine;

24. meni, da so podjetja odgovorna za 
pridobivanje virov; priznava težave pri 
pridobivanju virov za srednja in mala 
podjetja; zato poziva Komisijo, naj preuči, 
kako bi bilo mogoče nefinančno podpreti 
koncepte, kot je evropski holding za 
surovine;

Or. en

Predlog spremembe 230
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da so podjetja odgovorna za 
pridobivanje virov; kljub temu poziva 
Komisijo, naj preuči, kako bi bilo mogoče 

24. meni, da so podjetja odgovorna za 
pridobivanje virov; kljub temu poziva 
Komisijo, naj preuči, kako bi bilo mogoče 
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nefinančno podpreti koncepte, kot je 
evropski holding za surovine;

nefinančno podpreti koncepte, kot je 
evropski holding za surovine; poziva 
Komisijo in države članice, naj podrobno 
preučijo primer japonske korporacije 
JOGMEC;

Or. en

Predlog spremembe 231
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva, naj se v državah članicah 
oblikujejo odbori za strateške kovine, ki 
naj medsebojno sodelujejo kot del 
evropske strategije za surovine. Ta 
strategija bi izkoristila sinergije med 
gospodarskimi, rudarskimi, industrijskimi 
in mednarodnimi politikami ter bi bila 
usmerjena v zaščito preskrbe s strateškimi 
snovmi;

Or. fr

Predlog spremembe 232
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, da je zagotavljanje varnosti 
virov ključna naloga evropske trgovinske 
politike ter skupne zunanje in varnostne 
politike, zato mora biti vključeno v 
program Evropske službe za zunanje 
delovanje in visoke 
predstavnice/podpredsednice;
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Or. en

Predlog spremembe 233
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, da mora evropska politika 
o surovinah temeljiti na prosti trgovini in 
zagotoviti, da lahko mednarodna trgovina 
s surovinami koristi državam v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 234
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj oceni izid primera 
WTO proti Kitajski in naj v prihodnje po 
potrebi uporabi mehanizme WTO;

25. poziva Komisijo, naj oceni izid primera 
WTO proti Kitajski in naj v prihodnje po 
potrebi uporabi mehanizme WTO; poziva 
Komisijo, naj nadaljuje s prizadevanji za 
dosego sporazuma o prepovedi izvoznih 
dajatev za surovine na mednarodni ravni, 
v idealnih razmerah v okviru STO;

Or. en

Predlog spremembe 235
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj oceni izid primera 
WTO proti Kitajski in naj v prihodnje po 
potrebi uporabi mehanizme WTO;

25. poziva Komisijo, naj oceni izid primera 
WTO proti Kitajski in naj v prihodnje po 
potrebi dejavneje uporablja mehanizme 
WTO v tesnem sodelovanju z 
mednarodnimi partnerji;

Or. en

Predlog spremembe 236
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva, naj se državam, ki iz razlogov, 
povezanih z gospodarsko politiko, ovirajo 
trgovanje s surovinami z neupravičenimi 
ukrepi, ki izkrivljajo konkurenco, ali 
podobnimi ukrepi, ne omogoči lažji dostop 
do enotnega trga EU v okviru splošnega 
sistema preferencialov, in poziva 
Komisijo, naj v zvezi s tem spremeni 
splošni sistem preferencialov, da bi bilo 
mogoče njegovo izvajanje v celoti ali 
deloma začasno prekiniti, če bi prišlo do 
neupravičenega oviranja trgovine s 
surovinami;

Or. de

Predlog spremembe 237
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj uporabi svoje 
politične vzvode za reformo večstranskih 
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pravil o izvoznih omejitvah; poziva 
Komisijo, naj podpre program reform, ki 
mora jasno opredeliti morebitne izjemne 
okoliščine, ki bi državam članicam STO 
omogočile vzpostavitev izvoznih omejitev, 
s posebnim poudarkom na mehanizmih 
sprožanja, trajanju in obsegu takšnih 
ukrepov; spodbuja usklajenost 
prizadevanj Komisije na tem področju z 
drugimi prednostnimi nalogami politik 
EU, ki spodbujajo gospodarski razvoj in 
okoljsko trajnostnost v državah v razvoju z
nizkimi prihodki – ali obratno, kar 
pomeni, da bi morale biti druge evropske 
politike skladne s strategijo o surovinah;

Or. en

Predlog spremembe 238
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj v regionalne, 
dvostranske in večstranske sporazume o 
prosti trgovini vključi prepoved 
izkrivljajočih ravnanj (dvojne cene, 
omejitve izvoza);

Or. en

Predlog spremembe 239
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poziva Komisijo, naj ponovno 
razmisli o preferenčnem dostopu do EU v 
okviru novega splošnega sistema 
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preferencialov v primeru izkrivljajočega 
ravnanja glede dostopa do surovin;

Or. en

Predlog spremembe 240
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. ugotavlja pomen odnosov med Afriko 
in EU ter sporazuma iz Adis Abebe, 
sklenjenega junija 2010; vztraja, da mora 
to partnerstvo temeljiti na vzajemnih 
interesih;

26. ugotavlja pomen odnosov med Afriko 
in EU ter sporazuma iz Adis Abebe, 
sklenjenega junija 2010; vztraja, da mora 
to partnerstvo temeljiti na vzajemnih 
interesih; meni, da je pri spodbujanju 
trajnostnega rudarjenja pomembno 
izmenjevati najboljše prakse glede 
dobrega upravljanja, gospodarnejše 
uporabe virov, ponovne uporabe in 
recikliranja, upravljanja jalovine in 
odpadnih kamnin, rehabilitacije rudarske 
dediščine, zdravja in varnosti, zaščite 
delavcev in izkoreninjenja otroškega dela;

Or. en

Predlog spremembe 241
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. ugotavlja pomen odnosov med Afriko 
in EU ter sporazuma iz Adis Abebe, 
sklenjenega junija 2010; vztraja, da mora 
to partnerstvo temeljiti na vzajemnih 
interesih;

26. ugotavlja pomen odnosov med Afriko 
in EU ter sporazuma iz Adis Abebe, 
sklenjenega junija 2010; vztraja, da mora 
to partnerstvo temeljiti na vzajemnih 
interesih; poudarja, da je Afriška unija v 
viziji afriškega rudarstva zatrdila, da 
afriške države doslej še niso mogle 
izkoristiti svoje konkurenčne prednosti 
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glede naravnih virov, zato je treba 
razmisliti o ukrepih za zagotovitev, da 
bogastvo naravnih virov koristi 
prebivalcem držav, ki so bogate z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 242
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri; 
meni, da bi morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“; poziva EU, naj z 
naravnimi viri bogate države v razvoju 
podpre pri razvoju njihovega geološkega 
znanja; v zvezi s tem predlaga vzpostavitev 
kateder na geoloških fakultetah, 
financiranje katerih bi potekalo ob 
sodelovanju;

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo,
naj tesno spremlja mednarodne 
sporazume, ki jih sklepajo z viri bogate 
države, zlasti tiste s totalitarnimi režimi, ki 
prinašajo izključni dostop do virov, ter naj 
z vsemi razpoložljivimi diplomatskimi 
sredstvi zagotovi prost dostop do teh virov 
in ustrezno delovanje mednarodne 
trgovinske zakonodaje; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri; 
meni, da bi morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“, „znanje za vire“ 
in „izobraževanje za vire“; poziva EU, naj 
z naravnimi viri bogate države v razvoju 
podpre pri razvoju njihovega geološkega 
znanja; v zvezi s tem predlaga vzpostavitev 
skupno financiranih kateder na geoloških 
fakultetah;

Or. en

Predlog spremembe 243
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri; 
meni, da bi morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“; poziva EU, naj z 
naravnimi viri bogate države v razvoju 
podpre pri razvoju njihovega geološkega 
znanja; v zvezi s tem predlaga vzpostavitev 
kateder na geoloških fakultetah, 
financiranje katerih bi potekalo ob 
sodelovanju;

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj poišče alternativne vire surovin, da bi 
se izognili odvisnosti od majhnega števila 
držav, in v ta namen vzpostavi vzajemno 
koristna partnerstva z državami, bogatimi z 
viri; meni, da bi morala EU ponuditi 
partnerstva „infrastruktura za vire“; poziva 
EU, naj z naravnimi viri bogate države v 
razvoju podpre pri razvoju njihovega 
geološkega znanja; v zvezi s tem predlaga 
vzpostavitev skupno financiranih kateder 
na geoloških fakultetah;

Or. en

Predlog spremembe 244
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri; 
meni, da bi morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“; poziva EU, naj z 
naravnimi viri bogate države v razvoju 
podpre pri razvoju njihovega geološkega 
znanja; v zvezi s tem predlaga vzpostavitev 
kateder na geoloških fakultetah, 
financiranje katerih bi potekalo ob 
sodelovanju;

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri; 
meni, da so evropski sporazumi o prosti 
trgovini zelo pomembno orodje za 
zagotavljanje, da imajo evropske 
industrije neposreden dostop do surovin;
meni, da bi morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“; poziva EU, naj z 
naravnimi viri bogate države v razvoju 
podpre pri razvoju njihovega geološkega 
znanja; v zvezi s tem predlaga vzpostavitev 
skupno financiranih kateder na geoloških 
fakultetah;

Or. en
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Predlog spremembe 245
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri; 
meni, da bi morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“; poziva EU, naj z 
naravnimi viri bogate države v razvoju 
podpre pri razvoju njihovega geološkega 
znanja; v zvezi s tem predlaga vzpostavitev 
kateder na geoloških fakultetah, 
financiranje katerih bi potekalo ob 
sodelovanju;

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri, kot 
so revidiran partnerski sporazum z 
lokalno vlado Grenlandije; meni, da bi 
morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“; poziva EU, naj z 
naravnimi viri bogate države v razvoju 
podpre pri razvoju njihovega geološkega 
znanja; v zvezi s tem predlaga vzpostavitev 
skupno financiranih kateder na geoloških 
fakultetah;

Or. en

Predlog spremembe 246
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri; 
meni, da bi morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“; poziva EU, naj z 
naravnimi viri bogate države v razvoju 
podpre pri razvoju njihovega geološkega 
znanja; v zvezi s tem predlaga vzpostavitev 
kateder na geoloških fakultetah, 
financiranje katerih bi potekalo ob 
sodelovanju;

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri, kot 
so revidiran partnerski sporazum z 
lokalno vlado Grenlandije; meni, da bi 
morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“, v katera bi bila 
vključena evropska podjetja; poziva EU, 
naj z naravnimi viri bogate države v 
razvoju podpre pri razvoju njihovega 
geološkega znanja; v zvezi s tem predlaga 
vzpostavitev skupno financiranih kateder 
na geoloških fakultetah;
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Or. en

Predlog spremembe 247
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri; 
meni, da bi morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“; poziva EU, naj z 
naravnimi viri bogate države v razvoju 
podpre pri razvoju njihovega geološkega 
znanja; v zvezi s tem predlaga vzpostavitev 
kateder na geoloških fakultetah, 
financiranje katerih bi potekalo ob 
sodelovanju;

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri, kot 
so partnerstva s Severno Ameriko, 
Avstralijo, Azijo in regijo Mercosur; meni, 
da bi morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“; poziva EU, naj z 
naravnimi viri bogate države v razvoju, kot 
sta Indija in Brazilija, podpre pri razvoju 
njihovega geološkega znanja; v zvezi s tem 
predlaga vzpostavitev skupno financiranih
kateder na geoloških fakultetah;

Or. ro

Predlog spremembe 248
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri; 
meni, da bi morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“; poziva EU, naj z 
naravnimi viri bogate države v razvoju 
podpre pri razvoju njihovega geološkega
znanja; v zvezi s tem predlaga vzpostavitev
kateder na geoloških fakultetah, 
financiranje katerih bi potekalo ob 

27. obžaluje, da v sporočilu niso navedene 
druge regije ali države; poziva Komisijo, 
naj spodbuja druga vzajemno koristna 
partnerstva z državami, bogatimi z viri v 
Aziji in Latinski Ameriki; meni, da bi 
morala EU ponuditi partnerstva 
„infrastruktura za vire“; poziva EU, naj z 
naravnimi viri bogate države v razvoju 
podpre pri razvoju njihovega znanja s 
področja geologije, rudarjenja in 
predelave rudnin; v zvezi s tem predlaga 
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sodelovanju; vzpostavitev skupno financiranih kateder 
na geoloških fakultetah;

Or. en

Predlog spremembe 249
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. je zaskrbljen, ker strategija za 
sodelovanje s Kitajsko ni opredeljena; 
poudarja, da je potreben dialog s Kitajsko 
na področju tehnologije; poziva Komisijo, 
naj preuči, kako bi bilo mogoče s Kitajsko 
začeti pilotne projekte o trajnostnem 
rudarstvu, zamenjavi in recikliranju nujno 
potrebnih surovin;

28. poudarja, da lahko politika nekaterih 
držav v razvoju, zlasti Kitajske, ki 
surovine pridobiva po vsem svetu, zlasti v 
Afriki, ogrozi dostop Evropske unije do 
proizvodov na tej celini; je zaskrbljen, ker 
strategija za dialog in sodelovanje s 
Kitajsko ni opredeljena; poudarja, da je 
potreben dialog s Kitajsko na področju 
trgovanja in tehnologije; poziva Komisijo, 
naj preuči, kako bi bilo mogoče s Kitajsko 
začeti pilotne projekte o trajnostnem 
rudarstvu, zamenjavi in recikliranju nujno 
potrebnih surovin, ki bi pripomogli tudi k 
izboljšanju zanesljivosti oskrbe s 
surovinami v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 250
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. je zaskrbljen, ker strategija za 
sodelovanje s Kitajsko ni opredeljena; 
poudarja, da je potreben dialog s Kitajsko 
na področju tehnologije; poziva Komisijo, 
naj preuči, kako bi bilo mogoče s Kitajsko 
začeti pilotne projekte o trajnostnem 

28. je zaskrbljen, ker strategija za 
sodelovanje s Kitajsko ni opredeljena; 
poudarja, da je potreben dialog s Kitajsko 
na področju tehnologije; poziva Komisijo, 
naj preuči, kako bi bilo mogoče s Kitajsko 
začeti pilotne projekte o trajnostnem 
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rudarstvu, zamenjavi in recikliranju nujno 
potrebnih surovin;

rudarstvu in predelavi rudnin, zamenjavi, 
učinkoviti rabi virov in recikliranju nujno 
potrebnih surovin, kar bi bilo vzajemno 
koristno; močno podpira tudi podobne 
dvostranske pogovore z drugimi mejnimi 
gospodarstvi, kot je Brazilija, glede 
pomembnih vprašanj, kot so surovine; 
poziva Komisijo, naj vprašanje surovin 
podobno obravnava v evropski sosedski 
politiki;

Or. en

Predlog spremembe 251
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. je zaskrbljen, ker strategija za 
sodelovanje s Kitajsko ni opredeljena; 
poudarja, da je potreben dialog s Kitajsko 
na področju tehnologije; poziva Komisijo, 
naj preuči, kako bi bilo mogoče s Kitajsko 
začeti pilotne projekte o trajnostnem 
rudarstvu, zamenjavi in recikliranju nujno 
potrebnih surovin;

28. je zaskrbljen, ker strategija za 
sodelovanje s Kitajsko ali celo konkurenco 
z njo ni opredeljena; poudarja, da je 
potreben dialog s Kitajsko na področju 
tehnologije; poziva Komisijo, naj preuči, 
kako bi bilo mogoče s Kitajsko začeti 
pilotne projekte o trajnostnem rudarstvu, 
zamenjavi in recikliranju nujno potrebnih 
surovin; poziva Komisijo, naj oceni 
okoljski vpliv surovin, uvoženih s Kitajske, 
zlasti redkih zemelj, vključno s končnimi 
proizvodi, ki jih vsebujejo;

Or. en

Predlog spremembe 252
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. je zaskrbljen, ker strategija za 28. je zaskrbljen, ker strategija za 
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sodelovanje s Kitajsko ni opredeljena; 
poudarja, da je potreben dialog s Kitajsko 
na področju tehnologije; poziva Komisijo, 
naj preuči, kako bi bilo mogoče s Kitajsko
začeti pilotne projekte o trajnostnem 
rudarstvu, zamenjavi in recikliranju nujno 
potrebnih surovin;

sodelovanje s Kitajsko in drugimi 
ključnimi mednarodnimi akterji ni 
opredeljena; poudarja, da je potreben 
dialog s Kitajsko na področju tehnologije; 
poziva Komisijo, naj preuči, kako bi bilo 
mogoče s ključnimi mednarodnimi akterji
začeti pilotne projekte o trajnostnem 
rudarstvu, zamenjavi in recikliranju nujno 
potrebnih surovin;

Or. en

Predlog spremembe 253
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. je zaskrbljen, ker strategija za 
sodelovanje s Kitajsko ni opredeljena; 
poudarja, da je potreben dialog s Kitajsko 
na področju tehnologije; poziva Komisijo, 
naj preuči, kako bi bilo mogoče s Kitajsko 
začeti pilotne projekte o trajnostnem 
rudarstvu, zamenjavi in recikliranju nujno 
potrebnih surovin;

28. je zaskrbljen, ker strategija za 
sodelovanje s Kitajsko ni opredeljena, kar 
je problematično, saj Kitajska nadzoruje 
znaten del trga s surovinami; poudarja, da 
je potreben dialog s Kitajsko na področju 
tehnologije; poziva Komisijo, naj preuči, 
kako bi bilo mogoče s Kitajsko začeti 
pilotne projekte o trajnostnem rudarstvu, 
zamenjavi in recikliranju nujno potrebnih 
surovin;

Or. en

Predlog spremembe 254
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. je zaskrbljen, ker strategija za 
sodelovanje s Kitajsko ni opredeljena; 
poudarja, da je potreben dialog s Kitajsko 
na področju tehnologije; poziva Komisijo, 

28. je zaskrbljen, ker strategija za 
sodelovanje s Kitajsko ni opredeljena; 
poudarja, da je potreben dialog s Kitajsko 
na področju tehnologije; poudarja pomen 
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naj preuči, kako bi bilo mogoče s Kitajsko 
začeti pilotne projekte o trajnostnem 
rudarstvu, zamenjavi in recikliranju nujno 
potrebnih surovin;

ustreznega nadzora in zakonodaje ter
poziva Komisijo, naj preuči, kako bi bilo 
mogoče s Kitajsko začeti pilotne projekte o 
trajnostnem rudarstvu, zamenjavi in 
recikliranju nujno potrebnih surovin;

Or. en

Predlog spremembe 255
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. opozarja, da ima Kitajska uspešno 
dolgoročno strategijo o redkih zemljah, ki 
združuje vertikalno organiziranost 
industrije redkih zemelj z močnim 
raziskovanjem in razvojem, ter je že 
dosegla znatno konkurenčno prednost pri 
rafiniranju rudnin redkih zemelj ter 
proizvodnji zlitin in končnih izdelkov, 
evropska industrija pa nima niti dostopa 
do surovin redkih zemelj niti 
industrijskega ali znanstvenega znanja o 
njihovi predelavi. Poleg tega je Kitajska 
uvedla izvozne omejitve in dajatve za 
odpremo redkih zemelj, kar dodatno 
poslabšuje problem oskrbe za EU; v zvezi 
s tem poudarja, da mora EU opredeliti in 
preučiti morebitno izkoriščanje 
alternativnih (nekitajskih) virov redkih 
zemelj;

Or. en

Predlog spremembe 256
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. meni, da je politika v okviru 
strateškega partnerstva med EU in Rusko 
federacijo ključnega pomena za 
izboljšanje ravnovesja surovin na 
skupnem trgu v zameno za sodelovanje pri 
modernizaciji te države;

Or. pl

Predlog spremembe 257
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. izraža ostro nasprotovanje 
protekcionističnim politikam držav, 
bogatih z viri, in poziva Komisijo, naj se z 
odločnimi ukrepi zoperstavi 
protekcionizmu v okviru STO, skupine 
G20 in organizacije OECD;

Or. en

Predlog spremembe 258
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. meni, da bi morala evropska 
strategija o surovinah odražati razlike 
med razvitimi državami in glavnimi 
državami v razvoju na eni strani ter 
najmanj razvitimi državami na drugi 
strani;
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Predlog spremembe 259
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se strinja, da razvojna politika državam 
omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri 
v trajnostno in vključujočo rast, med 
drugim s krepitvijo upravljanja in 
preglednosti; meni, da razvojna politika ni 
orodje za diplomacijo surovin; se strinja, 
da bi morali trgovinski sporazumi z 
vzpostavitvijo povezav med ekstraktivno 
industrijo in lokalno industrijo zagotoviti 
potrebno prožnost za podporo držav v 
razvoju; meni, da je treba v zvezi s tem 
spoštovati suverenost držav glede virov;

29. se strinja, da razvojna politika državam 
omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri
v trajnostno in vključujočo rast, med 
drugim s krepitvijo upravljanja in 
preglednosti; poudarja, da razvojna 
politika ni orodje za diplomacijo surovin; 
se strinja, da bi morali trgovinski 
sporazumi z vzpostavitvijo povezav med 
ekstraktivno industrijo in lokalno industrijo 
zagotoviti potrebno prožnost za podporo 
držav v razvoju; meni, da je treba v zvezi s 
tem spoštovati suverenost držav glede 
virov, in poziva Komisijo, naj uravnoteži 
svoje nasprotovanje izvoznim dajatvam v 
državah v razvoju z uporabo 
diferenciranega pristopa, ki bi upošteval 
različne nacionalne okoliščine, s čimer ne 
bi ogrozili razvojnih ciljev in 
industrializacije držav v razvoju;
poudarja, da je prosta in poštena trgovina 
ključna za razvoj v globalnem sektorju 
surovin in ustvarjanju bogastva v vseh 
družbah;

Or. en

Predlog spremembe 260
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se strinja, da razvojna politika državam 29. se strinja, da razvojna politika državam 
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omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri 
v trajnostno in vključujočo rast, med 
drugim s krepitvijo upravljanja in 
preglednosti; meni, da razvojna politika ni 
orodje za diplomacijo surovin; se strinja, 
da bi morali trgovinski sporazumi z 
vzpostavitvijo povezav med ekstraktivno 
industrijo in lokalno industrijo zagotoviti 
potrebno prožnost za podporo držav v 
razvoju; meni, da je treba v zvezi s tem 
spoštovati suverenost držav glede virov;

omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri 
v trajnostno in vključujočo rast, med 
drugim s krepitvijo upravljanja in 
preglednosti; se strinja, da bi morali 
trgovinski sporazumi z vzpostavitvijo 
povezav med ekstraktivno industrijo in 
lokalno industrijo zagotoviti potrebno 
prožnost za podporo držav v razvoju; meni, 
da je treba v zvezi s tem spoštovati 
suverenost držav glede virov; vseeno bi 
morala EU za vsak primer posebej 
razmisliti o možnosti omejitve avtonomnih 
preferencialov za države, ki imajo za 
surovine neupravičene trgovinske in 
naložbene omejitve;

Or. en

Predlog spremembe 261
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se strinja, da razvojna politika državam 
omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri 
v trajnostno in vključujočo rast, med 
drugim s krepitvijo upravljanja in 
preglednosti; meni, da razvojna politika ni 
orodje za diplomacijo surovin; se strinja, 
da bi morali trgovinski sporazumi z 
vzpostavitvijo povezav med ekstraktivno 
industrijo in lokalno industrijo zagotoviti 
potrebno prožnost za podporo držav v 
razvoju; meni, da je treba v zvezi s tem 
spoštovati suverenost držav glede virov;

29. se strinja, da razvojna politika državam 
omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri 
v trajnostno in vključujočo rast, med 
drugim s krepitvijo upravljanja in 
preglednosti; meni, da lahko razvojna 
politika odigra pomembno podporno 
vlogo v evropski politiki o surovinah; 
kljub temu meni, da to ni orodje za 
diplomacijo surovin; se strinja, da bi morali 
trgovinski sporazumi z vzpostavitvijo 
povezav med ekstraktivno industrijo in 
lokalno industrijo zagotoviti potrebno 
prožnost za podporo držav v razvoju; meni, 
da je treba v zvezi s tem spoštovati 
suverenost držav glede virov;

Or. en
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Predlog spremembe 262
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se strinja, da razvojna politika državam 
omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri 
v trajnostno in vključujočo rast, med 
drugim s krepitvijo upravljanja in 
preglednosti; meni, da razvojna politika ni 
orodje za diplomacijo surovin; se strinja, 
da bi morali trgovinski sporazumi z 
vzpostavitvijo povezav med ekstraktivno 
industrijo in lokalno industrijo zagotoviti 
potrebno prožnost za podporo držav v 
razvoju; meni, da je treba v zvezi s tem 
spoštovati suverenost držav glede virov;

29. se strinja, da razvojna politika državam 
omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri 
v trajnostno in vključujočo rast, med 
drugim s krepitvijo upravljanja in 
preglednosti; meni, da razvojna politika ni 
orodje za diplomacijo surovin; se strinja, 
da bi morali trgovinski sporazumi z 
vzpostavitvijo povezav med ekstraktivno 
industrijo in lokalno industrijo zagotoviti 
potrebno prožnost za podporo držav v 
razvoju; meni, da je treba v zvezi s tem 
spoštovati suverenost držav glede virov;
poudarja, da imajo prihodki od surovin 
lahko ključno vlogo pri zagotavljanju, da 
najmanj razvite države dosežejo razvojne 
cilje tisočletja;

Or. en

Predlog spremembe 263
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se strinja, da razvojna politika državam 
omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri 
v trajnostno in vključujočo rast, med 
drugim s krepitvijo upravljanja in 
preglednosti; meni, da razvojna politika ni 
orodje za diplomacijo surovin; se strinja, 
da bi morali trgovinski sporazumi z 
vzpostavitvijo povezav med ekstraktivno 
industrijo in lokalno industrijo zagotoviti 
potrebno prožnost za podporo držav v 
razvoju; meni, da je treba v zvezi s tem 

29. se strinja, da razvojna politika državam 
omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri 
v trajnostno in vključujočo rast, med 
drugim s krepitvijo upravljanja in 
preglednosti; meni, da razvojna politika ni 
orodje za diplomacijo surovin; se strinja, 
da bi morali trgovinski sporazumi z 
vzpostavitvijo povezav med ekstraktivno 
industrijo in lokalno industrijo zagotoviti 
potrebno prožnost za podporo držav v 
razvoju; meni, da je treba v zvezi s tem 
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spoštovati suverenost držav glede virov; spoštovati suverenost držav glede virov;
poziva Komisijo, naj zagotovi usklajenost 
med razvojno politiko in politiko o 
surovinah;

Or. en

Predlog spremembe 264
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se strinja, da razvojna politika državam 
omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri 
v trajnostno in vključujočo rast, med 
drugim s krepitvijo upravljanja in 
preglednosti; meni, da razvojna politika ni 
orodje za diplomacijo surovin; se strinja, 
da bi morali trgovinski sporazumi z 
vzpostavitvijo povezav med ekstraktivno 
industrijo in lokalno industrijo zagotoviti 
potrebno prožnost za podporo držav v 
razvoju; meni, da je treba v zvezi s tem 
spoštovati suverenost držav glede virov;

29. se strinja, da razvojna politika državam 
omogoča pretvoriti njihovo bogastvo z viri 
v trajnostno in vključujočo rast, med 
drugim s krepitvijo upravljanja in 
preglednosti; meni, da je razvojna politika 
orodje za diplomacijo surovin; se strinja, 
da bi morali trgovinski sporazumi z 
vzpostavitvijo povezav med ekstraktivno 
industrijo in lokalno industrijo zagotoviti 
potrebno prožnost za podporo držav v 
razvoju; meni, da je treba v zvezi s tem 
spoštovati suverenost držav glede virov;

Or. en

Predlog spremembe 265
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. meni, da je suverenost držav članic 
glede surovin in njihovo okrepljeno vlogo 
pri oblikovanju evropske politike o 
surovinah, ki je pogojena s številnimi 
okoljskimi in geološkimi omejitvami ter 
omejitvami v zvezi s tlemi, ter lokalne 
tradicije treba podpreti z višjimi prispevki 
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iz javnih financ, npr. iz pokojninskih 
skladov, za naložbe v podporo 
prizadevanjem za pridobivanje tako 
primarnih kot recikliranih materialov;

Or. pl

Predlog spremembe 266
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj državam v 
razvoju z izgradnjo zmogljivosti pomaga 
odpraviti nesorazmernost informacij pri 
pogajanjih v zvezi s surovinami in 
pogodbami o rudarjenju;

30. poziva Komisijo, naj državam v 
razvoju z izgradnjo zmogljivosti pomaga 
odpraviti nesorazmernost informacij pri 
pogajanjih v zvezi s surovinami in 
pogodbami o rudarjenju; meni, da mora 
biti evropska strategija o surovinah 
skladna s splošnim ciljem izkoreninjenja 
revščine in usklajenosti politik, kot ga 
določa člen 208 Lizbonske pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 267
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj državam v 
razvoju z izgradnjo zmogljivosti pomaga 
odpraviti nesorazmernost informacij pri 
pogajanjih v zvezi s surovinami in 
pogodbami o rudarjenju;

30. poziva Komisijo, naj državam v 
razvoju z izgradnjo zmogljivosti tako na 
nacionalni ravni kot med lokalnimi 
skupnostmi pomaga odpraviti 
nesorazmernost informacij pri pogajanjih v 
zvezi s surovinami in pogodbami o 
rudarjenju;

Or. en
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Predlog spremembe 268
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj državam v 
razvoju z izgradnjo zmogljivosti pomaga 
odpraviti nesorazmernost informacij pri 
pogajanjih v zvezi s surovinami in 
pogodbami o rudarjenju;

30. poziva Komisijo, naj državam v 
razvoju z izgradnjo zmogljivosti tako na 
nacionalni kot na lokalni ravni pomaga 
odpraviti nesorazmernost informacij pri 
pogajanjih v zvezi s surovinami in 
pogodbami o rudarjenju;

Or. en

Predlog spremembe 269
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj državam v 
razvoju z izgradnjo zmogljivosti pomaga 
odpraviti nesorazmernost informacij pri 
pogajanjih v zvezi s surovinami in 
pogodbami o rudarjenju;

30. poziva Komisijo, naj državam v 
razvoju z izgradnjo zmogljivosti in 
prenosom tehnologije pomaga odpraviti 
nesorazmernost informacij pri pogajanjih v 
zvezi s surovinami in pogodbami o 
rudarjenju;

Or. en

Predlog spremembe 270
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja vlogo, ki jo ima družbena 31. poudarja vlogo, ki jo ima družbena 
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odgovornost podjetij s spoštovanjem 
visokih okoljskih, socialnih in delovnih 
standardov v tujini in z uporabo najboljše 
razpoložljive tehnologije; poziva podjetja 
EU, naj razvijejo ustrezen kodeks ravnanja 
za tiste, ki delujejo v tretjih državah; 
poziva Komisijo, naj sledi Dodd-
Frankovemu zakon ZDA o „krvavih 
rudninah“; podpira pobudo za preglednost 
v ekstraktivni industriji (EITI); meni, da bi 
bilo treba te standarde zlasti uporabljati za 
projekte, ki jih financira EU, na primer s 
sredstvi EIB; poziva Komisijo, naj okrepi 
uporabo tehnologije za jemanje odtisov na 
tem področju in spodbuja pilotne projekte, 
ki temeljijo na izkušnjah glede odtisa 
rudnine koltan;

odgovornost podjetij s spoštovanjem 
visokih okoljskih, socialnih in delovnih 
standardov v tujini in z uporabo najboljše 
razpoložljive tehnologije; v zvezi s tem 
pozdravlja pozitivne prispevke v okviru 
globalnega dogovora ZN; poziva podjetja 
EU, naj razvijejo ustrezen kodeks ravnanja 
za tiste, ki delujejo v tretjih državah; 
poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, ki 
bodo zagotovili spoštovanje družbenih, 
okoljskih in delovnih standardov v 
evropskih podjetjih, ki pridobivajo 
naravne vire v tretjih državah; poziva 
Komisijo, naj oblikuje predlog o 
poročanju po posameznih državah o 
„krvavih rudninah“ po zgledu Dodd-
Frankovega zakona ZDA; podpira pobudo 
za preglednost v ekstraktivni industriji 
(EITI) in globalno omrežje za objavljanje 
plačil (Publish What You Pay); meni, da 
bi bilo treba te standarde zlasti uporabljati 
za projekte, ki jih financira EU, na primer s 
sredstvi EIB; poziva Komisijo, naj okrepi 
uporabo tehnologije za jemanje odtisov na 
tem področju in spodbuja pilotne projekte, 
ki temeljijo na izkušnjah glede odtisa 
rudnine koltan; poziva Evropsko 
investicijsko banko, naj redno analizira 
pričakovane učinke svoje posojilne 
dejavnosti na ekstraktivno industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 271
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja vlogo, ki jo ima družbena 
odgovornost podjetij s spoštovanjem 
visokih okoljskih, socialnih in delovnih 
standardov v tujini in z uporabo najboljše 
razpoložljive tehnologije; poziva podjetja 

31. poudarja vlogo, ki jo ima družbena 
odgovornost podjetij s spoštovanjem 
visokih okoljskih, socialnih in delovnih 
standardov v tujini in z uporabo najboljše 
razpoložljive tehnologije; poziva podjetja 
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EU, naj razvijejo ustrezen kodeks ravnanja 
za tiste, ki delujejo v tretjih državah; 
poziva Komisijo, naj sledi Dodd-
Frankovemu zakonu ZDA o „krvavih 
rudninah“; podpira pobudo za preglednost 
v ekstraktivni industriji (EITI); meni, da bi 
bilo treba te standarde zlasti uporabljati za 
projekte, ki jih financira EU, na primer s 
sredstvi EIB; poziva Komisijo, naj okrepi 
uporabo tehnologije za jemanje odtisov na 
tem področju in spodbuja pilotne projekte, 
ki temeljijo na izkušnjah glede odtisa 
rudnine koltan;

EU, naj razvijejo ustrezen kodeks ravnanja 
za tiste, ki delujejo v tretjih državah; 
poziva Komisijo, naj sledi vzoru Dodd-
Frankovega zakona ZDA in določi 
zakonsko obvezujočo zahtevo za podjetja v 
ekstraktivni industriji, da objavijo davke 
od prihodkov, plačane gostujočim 
državam, za vsak projekt, v katerega 
vlagajo, v vseh državah, kjer delujejo, ter 
naj razmisli o tem, da bi presegla določila 
Dodd-Frankovega zakona in vključila 
tudi druge gospodarske sektorje in vrste 
podatkov, kot so dobički in prihodki; 
poziva Komisijo, naj vzpostavi podobna 
pravila kot Dodd-Frankov zakon o
pridobivanju „krvavih rudnin“, na primer 
iz Demokratične republike Kongo; podpira 
pobudo za preglednost v ekstraktivni 
industriji (EITI); meni, da bi bilo treba te 
standarde zlasti uporabljati za projekte, ki 
jih financira EU, na primer s sredstvi EIB; 
poziva Komisijo, naj okrepi uporabo 
tehnologije za jemanje odtisov na tem 
področju in spodbuja pilotne projekte, ki 
temeljijo na izkušnjah glede odtisa rudnine 
koltan;

Or. en

Predlog spremembe 272
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja vlogo, ki jo ima družbena 
odgovornost podjetij s spoštovanjem 
visokih okoljskih, socialnih in delovnih 
standardov v tujini in z uporabo najboljše 
razpoložljive tehnologije; poziva podjetja 
EU, naj razvijejo ustrezen kodeks ravnanja 
za tiste, ki delujejo v tretjih državah; 
poziva Komisijo, naj sledi Dodd-
Frankovemu zakonu ZDA o „krvavih 

31. poudarja vlogo, ki jo ima družbena
odgovornost podjetij s spoštovanjem 
visokih okoljskih, socialnih in delovnih 
standardov v tujini in z uporabo najboljše 
razpoložljive tehnologije; poziva podjetja 
EU, naj razvijejo ustrezen kodeks ravnanja 
za tiste, ki delujejo v tretjih državah, in naj 
svoje dejavnosti opravljajo na podlagi 
smernic OECD za multinacionalke in 
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rudninah“; podpira pobudo za preglednost 
v ekstraktivni industriji (EITI); meni, da bi 
bilo treba te standarde zlasti uporabljati za 
projekte, ki jih financira EU, na primer s 
sredstvi EIB; poziva Komisijo, naj okrepi 
uporabo tehnologije za jemanje odtisov na 
tem področju in spodbuja pilotne projekte, 
ki temeljijo na izkušnjah glede odtisa 
rudnine koltan;

standarda ISO 26000; poziva Komisijo, 
naj sledi zamisli Dodd-Frankovega 
zakona ZDA o „krvavih rudninah“ in 
pripravi zakonodajni predlog; podpira 
pobudo za preglednost v ekstraktivni 
industriji (EITI); meni, da bi bilo treba te 
standarde zlasti uporabljati za projekte, ki 
jih financira EU, na primer s sredstvi EIB; 
poziva Komisijo, naj okrepi uporabo 
tehnologije za jemanje odtisov na tem 
področju in spodbuja pilotne projekte, ki 
temeljijo na izkušnjah glede odtisa rudnine 
koltan;

Or. en

Predlog spremembe 273
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja vlogo, ki jo ima družbena 
odgovornost podjetij s spoštovanjem 
visokih okoljskih, socialnih in delovnih 
standardov v tujini in z uporabo najboljše 
razpoložljive tehnologije; poziva podjetja 
EU, naj razvijejo ustrezen kodeks ravnanja 
za tiste, ki delujejo v tretjih državah; 
poziva Komisijo, naj sledi Dodd-
Frankovemu zakon ZDA o „krvavih 
rudninah“; podpira pobudo za preglednost 
v ekstraktivni industriji (EITI); meni, da bi 
bilo treba te standarde zlasti uporabljati za 
projekte, ki jih financira EU, na primer s 
sredstvi EIB; poziva Komisijo, naj okrepi 
uporabo tehnologije za jemanje odtisov na 
tem področju in spodbuja pilotne projekte, 
ki temeljijo na izkušnjah glede odtisa 
rudnine koltan;

31. poudarja vlogo, ki jo ima družbena 
odgovornost podjetij s spoštovanjem 
visokih okoljskih, socialnih in delovnih 
standardov v tujini in z uporabo najboljše 
razpoložljive tehnologije; poziva podjetja 
EU, naj razvijejo ustrezen kodeks ravnanja 
za tiste, ki delujejo v tretjih državah; 
poziva Komisijo, naj sledi Dodd-
Frankovemu zakon ZDA o „krvavih 
rudninah“; podpira pobudo za preglednost 
v ekstraktivni industriji (EITI); meni, da bi 
bilo treba te standarde zlasti uporabljati za 
projekte, ki jih financira EU, na primer s 
sredstvi EIB; poziva EU, naj preuči, kako 
bi lahko preprečili uvažanje rudnin iz 
nezakonite trgovine ali nezakonito 
pridobljenih rudnin; poziva Komisijo, naj 
okrepi uporabo tehnologije za jemanje 
odtisov na tem področju in spodbuja 
pilotne projekte, ki temeljijo na izkušnjah 
glede odtisa rudnine koltan;
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Or. en

Predlog spremembe 274
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja vlogo, ki jo ima družbena 
odgovornost podjetij s spoštovanjem 
visokih okoljskih, socialnih in delovnih 
standardov v tujini in z uporabo najboljše 
razpoložljive tehnologije; poziva podjetja 
EU, naj razvijejo ustrezen kodeks ravnanja 
za tiste, ki delujejo v tretjih državah; 
poziva Komisijo, naj sledi Dodd-
Frankovemu zakon ZDA o „krvavih 
rudninah“; podpira pobudo za preglednost 
v ekstraktivni industriji (EITI); meni, da bi 
bilo treba te standarde zlasti uporabljati za 
projekte, ki jih financira EU, na primer s 
sredstvi EIB; poziva Komisijo, naj okrepi 
uporabo tehnologije za jemanje odtisov na 
tem področju in spodbuja pilotne projekte, 
ki temeljijo na izkušnjah glede odtisa 
rudnine koltan;

31. poudarja vlogo, ki jo ima družbena 
odgovornost podjetij s spoštovanjem 
visokih okoljskih, socialnih in delovnih 
standardov v tujini in z uporabo najboljše 
razpoložljive tehnologije; poziva podjetja 
EU, naj razvijejo ustrezen kodeks ravnanja 
za tiste, ki delujejo v tretjih državah; 
poziva Komisijo, naj sledi Dodd-
Frankovemu zakon ZDA o „krvavih 
rudninah“; podpira pobudo za preglednost 
v ekstraktivni industriji (EITI); meni, da bi 
bilo treba te standarde zlasti uporabljati za 
projekte, ki jih financira EU, na primer s 
sredstvi EIB; poziva Komisijo, naj preuči
uporabo tehnologije za jemanje odtisov na 
tem področju in spodbuja pilotne projekte, 
ki temeljijo na izkušnjah glede odtisa 
rudnine koltan;

Or. en

Predlog spremembe 275
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. pozdravlja prizadevanja v okviru 
OECD, G8 in G20 na področju surovin in 
trajnosti; podpira vključitev nečlanic 
OECD v te razprave; poziva, da je treba 
vzpostaviti strateško sodelovanje med EU, 
ZDA in Japonsko za najbolj nujne surovine 

32. pozdravlja prizadevanja v okviru 
OECD, G8 in G20 na področju surovin in 
trajnosti; poudarja, da je potreben 
nadaljnji dialog v okviru skupine G20 o 
poštenem in trajnostnem dostopu do 
surovin, da bi razvili skupno perspektivo 
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pri izmenjavi podatkov o povpraševanju in 
ponudbi, skupnih napovedih, izmenjavi
najboljše prakse, analizi dobavnih verig in 
preučevanju možnosti za skupne strateške 
zaloge ter oblikovati skupne projekte za 
raziskave in razvoj; poziva Komisijo, naj 
preuči izvedljivost pobude za mednarodno 
statistiko o najbolj nujnih surovinah po 
zgledu pobude JODI (Joint Organisations 
Data Initiative);

za prosto trgovino s surovinami; podpira 
vključitev nečlanic OECD v te razprave; 
poziva, da je treba vzpostaviti strateško 
sodelovanje med EU, ZDA in Japonsko za 
svetovno spremljanje surovin za najbolj 
nujne surovine z izmenjavo podatkov o 
povpraševanju in ponudbi, skupnimi 
napovedmi, izmenjavo najboljše prakse, 
analizo dobavnih verig in preučevanjem
možnosti za skupne strateške zaloge ter 
oblikovati skupne projekte za raziskave in 
razvoj; poziva Komisijo, naj preuči 
izvedljivost pobude za mednarodno 
statistiko o najbolj nujnih surovinah po 
zgledu pobude JODI (Joint Organisations 
Data Initiative);

Or. en

Predlog spremembe 276
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. pozdravlja prizadevanja v okviru 
OECD, G8 in G20 na področju surovin in 
trajnosti; podpira vključitev nečlanic 
OECD v te razprave; poziva, da je treba 
vzpostaviti strateško sodelovanje med EU, 
ZDA in Japonsko za najbolj nujne surovine 
pri izmenjavi podatkov o povpraševanju in 
ponudbi, skupnih napovedih, izmenjavi 
najboljše prakse, analizi dobavnih verig in 
preučevanju možnosti za skupne strateške 
zaloge ter oblikovati skupne projekte za 
raziskave in razvoj; poziva Komisijo, naj 
preuči izvedljivost pobude za mednarodno 
statistiko o najbolj nujnih surovinah po 
zgledu pobude JODI (Joint Organisations 
Data Initiative);

32. pozdravlja prizadevanja v okviru 
OECD, G8 in G20 na področju surovin in 
trajnosti; podpira vključitev nečlanic
OECD v te razprave; poziva, da je treba 
vzpostaviti strateško sodelovanje med EU, 
ZDA in Japonsko za najbolj nujne surovine 
pri izmenjavi podatkov o povpraševanju in 
ponudbi, skupnih napovedih, izmenjavi 
najboljše prakse, analizi dobavnih verig in 
preučevanju možnosti za skupne strateške 
zaloge ter oblikovati skupne projekte za 
raziskave in razvoj; poziva Komisijo, naj 
preuči izvedljivost pobude za mednarodno 
statistiko o najbolj nujnih surovinah po 
zgledu pobude JODI (Joint Organisations 
Data Initiative), kar bi koristilo 
industrijskim sektorjem, kot so letalska in 
vesoljska industrija, avtomobilska 
industrija, kemična industrija, 
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gradbeništvo ter strojna industrija in 
industrija opreme;

Or. en

Predlog spremembe 277
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. pozdravlja prizadevanja v okviru 
OECD, G8 in G20 na področju surovin in 
trajnosti; podpira vključitev nečlanic 
OECD v te razprave; poziva, da je treba 
vzpostaviti strateško sodelovanje med EU, 
ZDA in Japonsko za najbolj nujne surovine 
pri izmenjavi podatkov o povpraševanju in 
ponudbi, skupnih napovedih, izmenjavi 
najboljše prakse, analizi dobavnih verig in 
preučevanju možnosti za skupne strateške 
zaloge ter oblikovati skupne projekte za 
raziskave in razvoj; poziva Komisijo, naj 
preuči izvedljivost pobude za mednarodno 
statistiko o najbolj nujnih surovinah po 
zgledu pobude JODI (Joint Organisations 
Data Initiative);

32. pozdravlja prizadevanja v okviru 
OECD, G8 in G20 na področju surovin in 
trajnosti; poziva Komisijo, naj spodbuja 
delo OECD o učinku izvoznih omejitev in 
njihovi uporabi kot političnem orodju;
podpira vključitev nečlanic OECD v te 
razprave; poziva, da je treba vzpostaviti 
strateško sodelovanje med EU, ZDA in 
Japonsko za najbolj nujne surovine pri 
izmenjavi podatkov o povpraševanju in 
ponudbi, skupnih napovedih, izmenjavi 
najboljše prakse, analizi dobavnih verig in 
preučevanju možnosti za skupne strateške 
zaloge ter oblikovati skupne projekte za 
raziskave in razvoj; poziva Komisijo, naj 
preuči izvedljivost pobude za mednarodno 
statistiko o najbolj nujnih surovinah po 
zgledu pobude JODI (Joint Organisations 
Data Initiative);

Or. en

Predlog spremembe 278
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. pozdravlja prizadevanja v okviru 
OECD, G8 in G20 na področju surovin in 

32. pozdravlja prizadevanja v okviru 
OECD, G8 in G20 na področju surovin in 
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trajnosti; podpira vključitev nečlanic 
OECD v te razprave; poziva, da je treba 
vzpostaviti strateško sodelovanje med EU, 
ZDA in Japonsko za najbolj nujne surovine 
pri izmenjavi podatkov o povpraševanju in 
ponudbi, skupnih napovedih, izmenjavi 
najboljše prakse, analizi dobavnih verig in 
preučevanju možnosti za skupne strateške 
zaloge ter oblikovati skupne projekte za 
raziskave in razvoj; poziva Komisijo, naj 
preuči izvedljivost pobude za mednarodno 
statistiko o najbolj nujnih surovinah po 
zgledu pobude JODI (Joint Organisations 
Data Initiative);

trajnosti; podpira vključitev nečlanic 
OECD v te razprave; poziva, da je treba 
vzpostaviti strateško sodelovanje med EU, 
ZDA in Japonsko za najbolj nujne surovine 
pri izmenjavi podatkov o povpraševanju in 
ponudbi, skupnih napovedih, izmenjavi 
najboljše prakse, analizi dobavnih verig in 
preučevanju možnosti za skupne strateške 
zaloge ter oblikovati skupne projekte za 
raziskave in razvoj; poziva Komisijo, naj 
preuči izvedljivost pobude za mednarodno 
statistiko o najbolj nujnih surovinah po 
zgledu pobude JODI (Joint Organisations 
Data Initiative) in ali bi bil uporabno 
orodje tudi mednarodni pakt za kovine;

Or. en

Predlog spremembe 279
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. pozdravlja prizadevanja v okviru 
OECD, G8 in G20 na področju surovin in 
trajnosti; podpira vključitev nečlanic 
OECD v te razprave; poziva, da je treba 
vzpostaviti strateško sodelovanje med EU, 
ZDA in Japonsko za najbolj nujne surovine 
pri izmenjavi podatkov o povpraševanju in 
ponudbi, skupnih napovedih, izmenjavi 
najboljše prakse, analizi dobavnih verig in 
preučevanju možnosti za skupne strateške 
zaloge ter oblikovati skupne projekte za 
raziskave in razvoj; poziva Komisijo, naj 
preuči izvedljivost pobude za mednarodno 
statistiko o najbolj nujnih surovinah po 
zgledu pobude JODI (Joint Organisations 
Data Initiative);

32. pozdravlja prizadevanja v okviru 
OECD, G8 in G20 na področju surovin in 
trajnosti; podpira vključitev nečlanic 
OECD v te razprave; poziva, da je treba 
vzpostaviti strateško sodelovanje med EU, 
ZDA in Japonsko za najbolj nujne surovine 
pri izmenjavi podatkov o povpraševanju in 
ponudbi, skupnih napovedih, izmenjavi 
najboljše prakse, tehnološkega znanja in 
patentov, analizi dobavnih verig in 
preučevanju možnosti za skupne strateške 
zaloge ter oblikovati skupne projekte za 
raziskave in razvoj; poziva Komisijo, naj 
preuči izvedljivost pobude za mednarodno 
statistiko o najbolj nujnih surovinah po 
zgledu pobude JODI (Joint Organisations 
Data Initiative);

Or. en
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