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Изменение 1
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на 
ефективното използване на ресурсите за 
постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“; подчертава факта, че 
отделянето на икономическия растеж от 
потреблението на ресурси е от 
решаващо значение за подобряване на 
промишлената конкурентоспособност 
на Европа и намаляване на нейната 
относителна зависимост от вноса на 
ресурси;

1. подчертава значението на 
ефективното използване на ресурсите за 
постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“; подчертава факта, че 
отделянето на икономическия растеж от 
потреблението на ресурси е от 
решаващо значение за подобряване на 
промишлената конкурентоспособност 
на Европа и намаляване на нейната 
относителна зависимост от вноса на 
ресурси; призовава Комисията да 
предостави допълнителна 
информация за това как напредъкът 
на държавите-членки към по-
ефективно използване на ресурсите 
ще бъде конкретно оценяван в 
рамките на Европейския семестър; 
призовава държавите-членки да 
приемат национални пътни карти за 
ефективно използване на ресурсите, 
които да включват конкретни мерки 
и цели в съответствие с целите на 
пътната карта на ЕС;

Or. en

Изменение 2
Kent Johansson

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на 
ефективното използване на ресурсите за 

1. подчертава значението на 
ефективното използване на ресурсите за 
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постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“; подчертава факта, че 
отделянето на икономическия растеж от 
потреблението на ресурси е от 
решаващо значение за подобряване на 
промишлената конкурентоспособност 
на Европа и намаляване на нейната 
относителна зависимост от вноса на 
ресурси;

постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“; подчертава факта, че 
отделянето на икономическия растеж от 
потреблението на ресурси е от 
решаващо значение за подобряване на 
промишлената конкурентоспособност 
на Европа и намаляване на нейната 
относителна зависимост от вноса на 
ресурси; изразява твърдо убеждение, 
че Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт 
2020“ следва да изпълнява 
жизненоважна роля в това 
отношение;

Or. en

Изменение 3
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на 
ефективното използване на ресурсите
за постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“; подчертава факта, че
отделянето на икономическия растеж 
от потреблението на ресурси е от 
решаващо значение за подобряване на 
промишлената конкурентоспособност 
на Европа и намаляване на нейната
относителна зависимост от вноса на 
ресурси;

1. подчертава значението на 
ефективното използване на природните 
ресурси за постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“; подчертава 
значението на отделянето на реалния 
икономически растеж от 
неефективното, нанасящо вреда на 
околната среда използване на ресурси 
за подобряване на промишлената 
конкурентоспособност на Европа и 
намаляване на настоящата й
зависимост от вноса на суровини;

Or. pl

Изменение 4
Gaston Franco
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на 
ефективното използване на ресурсите за 
постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“; подчертава факта, че 
отделянето на икономическия растеж 
от потреблението на ресурси е от 
решаващо значение за подобряване на 
промишлената конкурентоспособност 
на Европа и намаляване на нейната 
относителна зависимост от вноса на 
ресурси;

1. подчертава значението на 
ефективното използване на ресурсите за 
постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“; подчертава факта, че 
абсолютното отделяне на 
икономическия растеж от 
потреблението на ресурси, особено на 
материали1, е от решаващо значение за 
подобряване на промишлената 
конкурентоспособност на Европа и 
намаляване на нейната относителна 
зависимост от вноса на ресурси;

Or. fr

Изменение 5
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава Комисията, предвид 
ограниченията по отношение на 
водещия показател за 
производителност на ресурсите, да 
представи възможно най-бързо 
показател за потреблението на 
материалите, основан на техния 
жизнен цикъл, който да включва 
скритите промени, а именно 
възможното прехвърляне на натиска 
върху околната среда извън ЕС и 
промените по отношение на 
недостига и зависимостта от дадени

                                               
1 (Материалите представляват специална категория ресурси: различните форми, през които някои 
природни ресурси (биомаса, добивани минерали, метални минерали, фосилни енергийни ресурси) 
преминават от добива до унищожаването им. Ето защо материалите включват всичко, което се добива 
или извлича от природните ресурси – от органичен и неорганичен произход, в някакъв момент от техния 
жизнен цикъл.)
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ресурси;

Or. fr

Изменение 6
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изтъква, че водите са 
жизненоважен ресурс, който трябва 
да се опазва и управлява ефективно в 
ЕС; счита, че като се има предвид, че
водосборните басейни са разположени 
предимно на територията на няколко 
държави-членки, за управлението на 
водите са необходими съвместни 
инвестиции;

Or. pl

Изменение 7
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. обръща внимание на факта, че 
всяка година ЕС генерира годни за 
рециклиране отпадъци като хартия, 
стъкло, пластмаса, алуминий и 
стомана на стойност 5,25 милиарда 
евро, като в същото време чрез 
тяхното рециклиране би могло да се 
избегне годишното изпускане на 148 
милиона тона CO2;

Or. ro
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Изменение 8
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че по-доброто 
управление на битовите отпадъци ще 
предотврати изпускането на 92 
милиона тона емисии на парникови 
газове през 2020 г. (спрямо 1995 г.), а в 
Европа ще бъдат създадени над 
500 000 работни места, ако 
държавите-членки рециклират 70 % 
от своите отпадъци;

Or. ro

Изменение 9
Herbert Reul

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че успехът на политиката на 
ефективно използване на ресурсите 
зависи до голяма степен от нейния 
синхрон с всички свързани вътрешни и 
външни политики на ЕС и от 
политическата воля на държавите-
членки, които я прилагат; настоятелно 
призовава Комисията да предложи 
ясни цели, за да се гарантира, че 
водещото предложение ще има успех;

2. изтъква, че успехът на политиката на 
ефективно използване на ресурсите 
зависи до голяма степен от нейния 
синхрон с всички свързани вътрешни и 
външни политики на ЕС и от 
политическата воля на държавите-
членки да я прилагат; следователно, 
предвид тематичното дублиране, 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира, че Пътна карта за Европа 
за ефективно използване на ресурсите 
е съобразена с европейската 
стратегия за суровините;

Or. de
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Изменение 10
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че успехът на политиката на 
ефективно използване на ресурсите 
зависи до голяма степен от нейния 
синхрон с всички свързани вътрешни и 
външни политики на ЕС и от 
политическата воля на държавите-
членки, които я прилагат; настоятелно 
призовава Комисията да предложи ясни 
цели, за да се гарантира, че водещото 
предложение ще има успех;

2. изтъква, че успехът на политиката на 
ефективно използване на ресурсите 
зависи до голяма степен от нейния 
синхрон с всички свързани вътрешни и 
външни политики на ЕС и от 
политическата воля на държавите-
членки да я прилагат; настоятелно 
призовава Комисията да предложи ясни 
цели и мерки, включително конкретни 
цели и конкретни законодателни 
инициативи, подкрепени с фондовете 
и финансовите механизми, 
необходими за тяхното подпомагане, 
за да се гарантира, че водещото 
предложение ще има успех;

Or. en

Изменение 11
Konrad Szymański

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че успехът на политиката на 
ефективно използване на ресурсите 
зависи до голяма степен от нейния 
синхрон с всички свързани вътрешни и 
външни политики на ЕС и от 
политическата воля на държавите-
членки, които я прилагат; настоятелно 
призовава Комисията да предложи ясни 
цели, за да се гарантира, че водещото 

2. изтъква, че успехът на политиката на 
ефективно използване на ресурсите 
зависи до голяма степен от нейния 
синхрон с всички свързани вътрешни и 
външни политики на ЕС и от 
политическата воля на държавите-
членки да я прилагат; настоятелно 
призовава Комисията да излезе с
консенсус по ясни, постижими и лесно 
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предложение ще има успех; измерими цели и показатели преди 
конференцията „Rio+20“, за да се 
гарантира, че водещото предложение ще 
има успех;

Or. en

Изменение 12
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че успехът на политиката на 
ефективно използване на ресурсите
зависи до голяма степен от нейния 
синхрон с всички свързани вътрешни и 
външни политики на ЕС и от 
политическата воля на държавите-
членки, които я прилагат; настоятелно 
призовава Комисията да предложи ясни
цели, за да се гарантира, че водещото 
предложение ще има успех;

2. изтъква, че успехът на политиката на 
ефективно използване на ресурсите 
зависи до голяма степен от нейния 
синхрон с всички свързани вътрешни и 
външни политики на ЕС и от 
политическата воля на държавите-
членки да я прилагат; настоятелно 
призовава Комисията да предложи 
задължителни цели, за да се гарантира, 
че водещото предложение ще има 
успех;

Or. nl

Изменение 13
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че ЕС трябва да подпомага 
повече дейности в областта на 
научните изследвания, иновациите и 
развитието, ако иска да гарантира 
средносрочен напредък по отношение 
на наличието и резултатите от 
технологиите, необходими за по-
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ефективно използване на ресурсите и 
по-голяма икономическа 
конкурентоспособност;

Or. ro

Изменение 14
Konrad Szymański

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от 
труда към потреблението на ресурси; 
приветства намерението за 
насърчаване на държавите-членки 
постепенно да преустановят 
предоставянето на субсидии за 
дейности, нанасящи вреда на 
околната среда;

заличава се

Or. en

Изменение 15
Herbert Reul

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от 
труда към потреблението на ресурси;
приветства намерението за 
насърчаване на държавите-членки 
постепенно да преустановят 
предоставянето на субсидии за 
дейности, нанасящи вреда на 
околната среда;

3. счита, че данъкът върху 
минералните ресурси не е подходящ 
фискален инструмент за повишаване 
на ефективността на ресурсите;

Or. de
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Изменение 16
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от труда 
към потреблението на ресурси; 
приветства намерението за насърчаване 
на държавите-членки постепенно да 
преустановят предоставянето на 
субсидии за дейности, нанасящи вреда 
на околната среда;

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане на 
производствените разходи от труда 
към използваните суровини, други 
материали и енергия, така че общата 
стойност на ресурсите да намалява, 
вместо да се повишава; приветства 
намерението за насърчаване на 
държавите-членки постепенно да 
преустановят предоставянето на 
субсидии за дейности, нанасящи вреда 
на околната среда;

Or. pl

Изменение 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от труда 
към потреблението на ресурси; 
приветства намерението за насърчаване 
на държавите-членки постепенно да 
преустановят предоставянето на 
субсидии за дейности, нанасящи вреда 
на околната среда;

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от труда 
към потреблението на ресурси; 
приветства намерението за насърчаване 
на държавите-членки постепенно да 
преустановят предоставянето на 
субсидии за дейности, нанасящи вреда 
на околната среда, което следва да се 
постигне по начин, който не се 
отразява отрицателно на 
конкурентоспособността на ЕС и не 
увеличава риска от изтичане на 
въглерод;
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Or. en

Изменение 18
Kent Johansson

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от труда 
към потреблението на ресурси; 
приветства намерението за насърчаване 
на държавите-членки постепенно да 
преустановят предоставянето на 
субсидии за дейности, нанасящи вреда 
на околната среда;

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от труда 
към потреблението на ресурси; 
приветства намерението за насърчаване 
на държавите-членки постепенно да 
преустановят предоставянето на 
субсидии за дейности, нанасящи вреда 
на околната среда; настоятелно 
призовава държавите-членки да 
насърчават новите технологии и 
устойчивия растеж посредством 
екологосъобразни обществени 
поръчки;

Or. en

Изменение 19
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от труда 
към потреблението на ресурси; 
приветства намерението за насърчаване 
на държавите-членки постепенно да 
преустановят предоставянето на 
субсидии за дейности, нанасящи вреда 
на околната среда;

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от труда 
към потреблението на ресурси; 
приветства намерението за насърчаване 
на държавите-членки постепенно да 
преустановят предоставянето на 
субсидии за дейности, нанасящи вреда 
на околната среда, като изготвят 
планове и графици и докладват по тях 
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като част от своите национални 
програми за реформи;

Or. en

Изменение 20
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от труда 
към потреблението на ресурси; 
приветства намерението за насърчаване 
на държавите-членки постепенно да 
преустановят предоставянето на 
субсидии за дейности, нанасящи вреда 
на околната среда;

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от труда 
към потреблението на ресурси; 
приветства намерението за насърчаване 
на държавите-членки по-бързо да 
премахнат субсидиите за дейности, 
нанасящи вреда на околната среда;

Or. nl

Изменение 21
Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от труда 
към потреблението на ресурси; 
приветства намерението за насърчаване 
на държавите-членки постепенно да 
преустановят предоставянето на 
субсидии за дейности, нанасящи вреда 
на околната среда;

3. подкрепя идеята на Комисията да 
измести данъчното облагане от труда 
към потреблението; приветства 
намерението за насърчаване на 
държавите-членки постепенно да 
преустановят предоставянето на 
субсидии за дейности, нанасящи вреда 
на околната среда;

Or. en
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Изменение 22
Konrad Szymański

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. припомня факта, че ефективното 
използване на ресурсите следва да има 
за цел да помогне на Европа да 
подобри техническите показатели, 
така че да се извлича повече по 
цялата верига на стойността (при 
добива, преработката, рафинирането, 
рециклирането);

Or. en

Изменение 23
Konrad Szymański

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва, че използването на 
непряко данъчно облагане или 
премахването на съществуващите 
субсидии не следва да представлява 
подходящ инструмент за повишаване 
на ефективността на ресурсите, тъй 
като могат да доведат до 
отрицателни външни ефекти в 
различни сектори и да предизвикат
опасения относно социалното 
равенство; всяко увеличение на 
общата стойност на суровините 
може да доведе и до изтегляне на 
инвестициите от ЕС;

Or. en
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Изменение 24
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване;

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване;
по-специално призовава Комисията 
сериозно да обмисли идеята за 
разширяване на обхвата на 
Директивата за екодизайна, така че 
да бъдат включени критерии като 
ефективно използване на ресурсите, 
процент на рециклираните 
материали, трайност и възможност 
за повторно използване; счита, че 
стандартизацията изпълнява важна 
роля във връзка с това; призовава 
Европейската комисия да разгледа 
идеята за програма от типа „Top 
Runner“ като ефективен стимулиращ 
механизъм за подобряване на 
резултатите;

Or. en

Изменение 25
Herbert Reul

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване;

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване;
подкрепя мнението на Комисията, че 
тази промяна следва да бъде 
извършена чрез политики, които 
носят най-големи ползи за растежа, 
работните места и енергийната 
сигурност на ЕС;

Or. de

Изменение 26
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване;

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване, 
във връзка с което следва винаги да се 
отчита пълният жизнен цикъл на 
продукта, като се отделя 
допълнително внимание на 
повторното използване на 
суровините в края на неговия живот 



AM\885585BG.doc 17/39 PE478.372v01-00

BG

(„cradle to cradle“);

Or. nl

Изменение 27
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми 
на интелигентно управление на 
ресурсите; следователно призовава за 
инвестиции в продуктов дизайн, 
рециклиране на ресурсите и 
управление на отпадъците, в 
заместители и повторно използване;

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление на обществото, както и 
промени в производството, 
подтиквани от резултатите, а не от 
тенденциите, които могат да се 
постигнат чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
дизайна на продукти, които 
функционират надеждно за по-дълъг 
период (от момента на пускането им 
на пазара да края на полезния им
живот), с които, след като се 
амортизират, може лесно да се 
борави по отношение на
рециклирането и управлението на 
отпадъците, и които могат лесно да 
бъдат поправени и използвани
повторно;

Or. pl

Изменение 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване;

4. изтъква, че много промишлени 
сектори, по-специално изложените 
на международна конкуренция, са 
увеличили значително 
ефективността на използване на 
ресурсите, подтиквани предимно от 
огромното повишаване на цените; 
подчертава обаче факта, че 
повишаването на ефективността на 
ресурсите налага допълнителни 
промени на моделите на потребление и 
производство, което може да се 
постигне основно чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване;

Or. en

Изменение 29
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на 
ресурсите; следователно призовава за 
инвестиции в продуктов дизайн, 
рециклиране на ресурсите и 
управление на отпадъците, в 
заместители и повторно използване;

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
ефективно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
устойчив продуктов дизайн, в замяна и 
повторно използване на ресурсите и в 
рециклиране и управление на 
отпадъците;

Or. fr
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Изменение 30
Kent Johansson

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване;

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване;
призовава за пълно прилагане и 
разширяване на обхвата на 
Директивата за екодизайна;

Or. en

Изменение 31
Konrad Szymański

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване;

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване,
както и в изследвания в областта на 
нови устойчиви минни технологии;
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Or. en

Изменение 32
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване;

4. изтъква факта, че повишаването на 
ефективността на ресурсите налага 
коренна промяна на моделите на 
потребление и производство, което 
може да се постигне чрез нови форми на 
интелигентно управление на ресурсите; 
следователно призовава за инвестиции в 
продуктов дизайн, иновативни 
стопански модели, рециклиране на 
ресурсите и управление на отпадъците, 
в заместители и повторно използване;

Or. en

Изменение 33
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията да 
интегрира ефективното използване
на ресурсите във водещите 
инициативи „Интегрирана 
индустриална политика“ и „Съюз за 
иновации“, което следва да включва 
разработване на дългосрочни 
секторни индустриални стратегии и 
политики, необходими за подпомагане
на прехода към икономика с ниски 
въглеродни емисии и с ефективно 
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използване на ресурсите и енергията;

Or. en

Изменение 34
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава за бързо прилагане на 
Рамковата директива за отпадъците 
и по-специално на йерархията на 
отпадъците, която следва да бъде
насочена към това да се даде
приоритет на предотвратяването, 
повторното използване, 
рециклирането и оползотворяването 
на отпадъците пред методите за 
тяхното унищожаване, като 
същевременно продължи постепенно 
да се намалява депонирането на 
отпадъци;

Or. fr

Изменение 35
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. обръща внимание на 
необходимостта от използване на 
алтернативни продукти, като се 
променят моделите на потребление, 
които са свързани с интензивно
използване на енергия и материали, 
като същевременно се постига 
същото равнище на 
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производителност, както и на
необходимостта от използване на 
алтернативни суровини и други 
материали, като се намалява
интензивното използване на енергия в
производствените процеси;

Or. pl

Изменение 36
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. посочва, че най-сигурният начин за 
постигане на ефективност на 
ресурсите, без да се възпрепятства 
промишленият капацитет, 
потенциала за растеж и 
конкурентоспособността на Европа, е 
да се инвестира в 
научноизследователска и развойна
дейност и иновации; следователно
призовава за синхронизиране на 
европейските дейности в областта 
на научноизследователската и 
развойна дейност и иновациите и 
целите за повишаване на 
ефективността на ресурсите;

Or. en

Изменение 37
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. предвид факта, че изменението на 
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климата доведе до недостиг на 
питейна вода, призовава Комисията и 
държавите-членки до 30 юни 2012 г. 
да приемат европейска стратегия и 
план за действие за опазване и 
ефективно използване на питейната 
вода;

Or. ro

Изменение 38
Konrad Szymański

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава значението на 
използването на собствените ресурси 
за целите на 
конкурентоспособността и 
иновациите на европейската 
промишленост; изтъква ролята на 
новите технологии за постигането на 
устойчиво минно дело;

Or. en

Изменение 39
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. изтъква значението на наличието 
на точни механизми и методи за 
измерване на настоящото и 
предвиждане на бъдещото 
потребление на ресурси в Европа във 
всички сектори, за да можем да 
планираме ефективни политики за 
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ефективно използване на ресурсите, 
да се адаптираме към бъдещите 
тенденции и да управляваме реалния и 
изкуствен недостиг на суровини;

Or. en

Изменение 40
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. изтъква, че по-високото равнище 
на ентропия означава, че не всички 
отпадъци от производството могат 
понастоящем да бъдат възстановени 
до първоначалното им състояние чрез 
нискоенергийно рециклиране; 
отбелязва, че за тези отпадъци може 
да бъде открита вторична употреба, 
т.е. те могат да бъдат отличен 
материал за запълване, изолация или 
основа;

Or. pl

Изменение 41
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава Комисията най-накрая 
да представи новия план за действие в 
областта на екологичните иновации, 
предвиден за публикуване от 2010 г. 
насам, но постоянно отлаган;
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Or. en

Изменение 42
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. отбелязва, че ефективното 
използване на ресурсите не следва да 
бъде самоцел, а необходим 
инструмент за постигане на 
развитие, растеж, устойчивост, 
конкурентоспособност, заетост и 
просперитет за европейските 
граждани и предприятия;

Or. en

Изменение 43
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. счита, че природните материали, 
включително дървесина и обогатени 
минерални материали, могат 
успешно да се използват като 
заместители на строителните 
материали, които се използват в 
момента;

Or. pl

Изменение 44
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. призовава Европейската комисия 
да обмисли как технологиите за 
производство от мрежов тип могат 
да бъдат популяризирани в
производствената промишленост;

Or. en

Изменение 45
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. призовава Комисията да изиска от 
държавите-членки активно да 
насърчават дейностите за 
промишлена симбиоза и развитието 
на екологични индустриални паркове, 
както и да подпомагат тези 
дейности чрез специална програма, 
насочена към индустриалните 
участници и отговорните в тази 
област местни агенции или органи за 
развитие;

Or. en

Изменение 46
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. изтъква, че липсата на крайни 



AM\885585BG.doc 27/39 PE478.372v01-00

BG

ползватели е важна пречка пред 
пълното рециклиране на събираните 
разделно битови отпадъци; счита, че 
иновативните технологии и схемите 
за финансово подпомагане на МСП са 
от съществено значение за 
производството на висококачествени, 
пазарно ориентирани продукти, като 
се използват тези ресурси;

Or. pl

Изменение 47
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 д (нов)

Проектостановище Изменение

4д. призовава за отделяне на
достатъчно средства за програми за 
научни изследвания и иновации в 
областта на ефективното използване 
на ресурсите в рамките на 
програмата „Хоризонт 2020“, както 
за програмите за социални 
предизвикателства, така и за 
индустриална конкурентоспособност, 
както и за специалните инструменти 
за МСП; приветства свикването на 
кръгла маса относно финансиране на 
ефективността по отношение на 
ресурсите;

Or. en

Изменение 48
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 е (нов)
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Проектостановище Изменение

4е. призовава европейските 
партньорства за иновации и 
общностите за знания и иновации, 
които се предвижда да бъдат 
създадени във връзка със суровините, 
да насочват вниманието си не само 
към устойчивото използване, 
управление и рециклиране на 
ресурсите, но и към 
предотвратяването, повторното 
използване и замяната;

Or. en

Изменение 49
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 ж (нов)

Проектостановище Изменение

4ж. счита, че екологосъобразните 
обществени поръчки са важен 
инструмент за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите 
и на интереса към продуктите, 
произведени при по-ефективно 
използване на ресурсите; счита, че на 
равнището на ЕС и на държавите-
членки следва да се засилят 
действията за разработване на 
критерии и тяхното прилагане от 
публичните органи;

Or. en

Изменение 50
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 4 з (нов)

Проектостановище Изменение

4з. призовава Комисията да проучи 
как ефективността на ресурсите 
може да бъде увеличена в 
европейската миннодобивна 
индустрия с цел повишаване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта, включително чрез 
насърчаване на прилагането на нови 
технологии и увеличаване на 
производството на вторични 
продукти успоредно с неблагородните 
метали;

Or. en

Изменение 51
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че следва да бъдат полагани 
по-големи усилия за разработване на 
съществуващите минерални, 
метални и горски ресурси в Европа; 
подчертава потенциала на Северна 
Европа за удовлетворяване на част от 
потребностите на ЕС от суровини и 
призовава за стратегическото и 
екологически целесъобразното 
разработване и управление на 
нейните ресурси;

5. счита, че европейските ресурси 
следва да бъдат управлявани по по-
стратегически и екологически 
целесъобразен начин;

Or. nl
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Изменение 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че следва да бъдат полагани 
по-големи усилия за разработване на 
съществуващите минерални, метални 
и горски ресурси в Европа; подчертава 
потенциала на Северна Европа за
удовлетворяване на част от 
потребностите на ЕС от суровини и 
призовава за стратегическото и 
екологически целесъобразното 
разработване и управление на нейните 
ресурси;

5. счита, че следва да бъдат полагани 
по-големи усилия за разработване на 
съществуващите ресурси в Европа, по-
специално минералите, металите и 
дървесината, както и енергийните 
ресурси, включително изкопаемите 
горива; подчертава естествения 
потенциал на Северна Европа за 
удовлетворяване на част от 
потребностите на ЕС от суровини и 
призовава за стратегическото и 
екологически целесъобразното 
разработване и управление на нейните 
ресурси;

Or. en

Изменение 53
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че следва да бъдат полагани 
по-големи усилия за разработване на 
съществуващите минерални, метални и 
горски ресурси в Европа; подчертава 
потенциала на Северна Европа за 
удовлетворяване на част от 
потребностите на ЕС от суровини и 
призовава за стратегическото и 
екологически целесъобразното 
разработване и управление на нейните 
ресурси;

5. счита, че следва да бъдат полагани 
по-големи усилия за разработване на 
съществуващите минерални, метални и 
горски ресурси в Европа; подчертава 
потенциала на Северна Европа за 
удовлетворяване на част от 
потребностите на ЕС от суровини и 
призовава за стратегическото и 
екологически целесъобразното 
разработване и управление на нейните
ресурси, както и за намаляването на 
зависимостта на Европа от вноса на 
суровини, произведени чрез екологично 
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неустойчиви методи;

Or. en

Изменение 54
Konrad Szymański

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че следва да бъдат полагани 
по-големи усилия за разработване на 
съществуващите минерални, метални и 
горски ресурси в Европа; подчертава 
потенциала на Северна Европа за 
удовлетворяване на част от 
потребностите на ЕС от суровини и 
призовава за стратегическото и 
екологически целесъобразното 
разработване и управление на нейните 
ресурси;

5. счита, че следва да бъдат полагани 
по-големи усилия за разработване на 
съществуващите минерални, метални и 
горски ресурси в Европа; подчертава 
потенциала на Европа за 
удовлетворяване на част от 
потребностите на ЕС от суровини и 
призовава за стратегическото и 
екологически целесъобразното 
разработване и управление на нейните 
ресурси;

Or. en

Изменение 55
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че промишлените отрасли
в държавите-членки трябва да 
разчитат във все по-голяма степен на 
местните суровини; изтъква, че 
управлението на местните ресурси 
следва да гарантира, че те не се 
разхищават, както и че се използват 
в полза на местната общност, напр. 
чрез данъчни приходи или работни 
места в заводи за преработка на 
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суровини, разположени близо до 
местата, където същите се 
използват;

Or. pl

Изменение 56
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията и 
държавите-членки, в контекста на 
следващата рамкова програма за 
научни изследвания, да разработят 
програма за научни изследвания и 
иновации в областта на новите 
вещества и материали, които в 
бъдеще биха могли да заместят 
съществуващите суровини, при които 
в момента се наблюдава недостиг;

Or. ro

Изменение 57
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че за да се гарантира 
сигурността на минералните ресурси 
за държавите-членки, е необходимо да 
се обърне внимание на основата за 
устойчиво развитие чрез опазване на 
залежите от изкопаеми горива, 
развитие въз основа на потенциални 
ресурси и създаването на подходяща 
политика за използване на 
минералните ресурси;
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Or. en

Изменение 58
Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че горските ресурси на 
Северна Европа имат голям
потенциал да допринесат за 
постигането на целите за енергийна 
ефективност на ЕС и предлагат 
устойчив начин за увеличаване на 
енергийната ефективност на 
строителния сектор на ЕС;

Or. en

Изменение 59
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. настоятелно призовава ЕС да 
насърчава използването на биомаса, 
която е възобновяема суровина, в 
производството и употребата на 
биопродукти;

Or. fr

Изменение 60
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. подчертава необходимостта от 
засилено опазване на горите в 
Европейския съюз и от укрепване на 
свързаните методи за 
предотвратяване на риска, тъй като 
горските ресурси и екологичните 
качества на дървесината 
представляват важен природен 
капитал; настоява за създаване на 
финансов инструмент за мерки за 
предотвратяване на горски пожари и 
паразити; призовава Комисията 
заедно с дърводобивната и 
дървообработващата промишленост
да проучи възможностите за 
предприемане на конкретни мерки с 
цел устойчиво използване на горските 
ресурси, по-специално чрез пилотни 
проекти; подкрепя по-доброто 
използване на мерките в областта на 
горите, които вече съществуват в 
рамките на различните политики на 
ЕС, с оглед на повишаването на 
икономическата стойност на горите 
и осигуряване на повече дървесина, 
например чрез дейности по залесяване 
по програмите за развитие на 
селските райони;

Or. fr

Изменение 61
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава необходимостта от 
инвестиране в рециклирането на 
суровини и редкоземни метали, тъй 
като, ако не се управляват правилно, 
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добивът, пречистването и 
рециклирането на редкоземните 
метали имат сериозни последици за 
околната среда;

Or. ro

Изменение 62
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава значението на 
увеличаването на проверките за 
незаконен износ на отпадъци с цел 
задържане на ценните суровини в 
рамките на ЕС;

Or. nl

Изменение 63
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква нарасналата конкуренция за 
ресурси и „технологични метали“ в 
световен мащаб; подчертава, че 
„зеленото лидерство“ на Европа в 
световен мащаб и потенциалът за 
„зелени работни места“ в ЕС в голяма 
степен зависят от сигурните доставки на 
тези вносни ресурси; призовава за 
търговска политика на ЕС, основана на 
прозрачност, реципрочност и зачитане 
на принципите на демокрацията, 
защитата на околната среда и 
устойчивото развитие в държавите-

6. изтъква нарасналата конкуренция за 
ресурси и „технологични метали“ в 
световен мащаб; подчертава, че 
политическото и технологично
лидерство на Европа в глобалното
устойчиво развитие и потенциалът за 
„устойчиви работни места“ в ЕС в 
голяма степен зависят от сигурните 
доставки на тези вносни ресурси; 
призовава за разработване на 
всеобхватна международна 
стратегия за устойчиви европейски 
доставки и европейска добавена 
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износителки; стойност за редкоземните метали в 
съвсем близко бъдеще; призовава за 
търговска политика на ЕС, основана на 
прозрачност, реципрочност и зачитане 
на принципите на демокрацията, 
защитата на околната среда и 
устойчивото развитие в държавите-
износителки;

Or. en

Изменение 64
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква нарасналата конкуренция за 
ресурси и „технологични метали“ в 
световен мащаб; подчертава, че 
„зеленото лидерство“ на Европа в 
световен мащаб и потенциалът за 
„зелени работни места“ в ЕС в голяма 
степен зависят от сигурните доставки на 
тези вносни ресурси; призовава за 
търговска политика на ЕС, основана на 
прозрачност, реципрочност и зачитане 
на принципите на демокрацията, 
защитата на околната среда и 
устойчивото развитие в държавите-
износителки;

6. изтъква нарасналата конкуренция за 
ресурси и „технологични метали“ в 
световен мащаб; подчертава, че 
„зеленото лидерство“ на Европа в 
световен мащаб и потенциалът за 
„зелени работни места“ в ЕС в голяма 
степен зависят от сигурните доставки на 
тези вносни ресурси; призовава за 
политика за иновации в 
промишлеността на ЕС, основана на 
принципите на намаляване, повторно 
използване, рециклиране и замяна на 
ресурсите, както и за търговска 
политика на ЕС, основана на 
прозрачност и зачитане на принципите 
на демокрацията, защитата на околната 
среда и устойчивото развитие в 
държавите-износителки;

Or. en

Изменение 65
Herbert Reul
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква нарасналата конкуренция за 
ресурси и „технологични метали“ в 
световен мащаб; подчертава, че 
„зеленото лидерство“ на Европа в 
световен мащаб и потенциалът за 
„зелени работни места“ в ЕС в голяма 
степен зависят от сигурните доставки на 
тези вносни ресурси; призовава за 
търговска политика на ЕС, основана на 
прозрачност, реципрочност и зачитане 
на принципите на демокрацията,
защитата на околната среда и 
устойчивото развитие в държавите-
износителки.

6. изтъква нарасналата конкуренция за 
ресурси и „технологични метали“ в 
световен мащаб; подчертава, че 
конкурентната позиция на Европа в 
световен мащаб и потенциалът за 
устойчиви работни места в ЕС в голяма 
степен зависят от сигурните доставки на 
тези вносни ресурси; призовава за 
търговска политика на ЕС, основана на 
прозрачност, реципрочност и зачитане 
на принципите на демокрацията, 
защитата на околната среда и 
устойчивото развитие в държавите-
износителки.

Or. de

Изменение 66
Konrad Szymański

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква нарасналата конкуренция за 
ресурси и „технологични метали“ в 
световен мащаб; подчертава, че 
„зеленото лидерство“ на Европа в 
световен мащаб и потенциалът за 
„зелени работни места“ в ЕС в голяма 
степен зависят от сигурните доставки на 
тези вносни ресурси; призовава за 
търговска политика на ЕС, основана на 
прозрачност, реципрочност и зачитане 
на принципите на демокрацията, 
защитата на околната среда и 
устойчивото развитие в държавите-
износителки;

6. изтъква нарасналата конкуренция за 
ресурси и „технологични метали“ в 
световен мащаб; подчертава, че 
лидерството на Европа в световен 
мащаб и потенциалът за работни места в 
ЕС в голяма степен зависят от 
сигурните доставки на тези вносни 
ресурси; призовава за търговска 
политика на ЕС, основана на 
прозрачност, реципрочност и зачитане 
на принципите на демокрацията, 
защитата на околната среда и 
устойчивото развитие в държавите-
износителки;

Or. en
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Изменение 67
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава за отделяне на 
допълнително внимание на 
иновативните технологии, които 
дават възможност за
оползотворяване и повторно 
използване на ценни суровини, 
например технологиите за добив на 
суровини в градски условия и от 
депата за отпадъци.

Or. nl

Изменение 68
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да засили
консултантските услуги във връзка с 
ефективното използване на 
ресурсите, по-специално за МСП, 
например чрез засилването на тези 
програми в Изпълнителната агенция 
за конкурентоспособност и иновации; 
призовава Комисията да подпомага 
МСП в тази сфера чрез насърчаване 
на споделянето на добри практики 
между държавите-членки, 
осигуряването на достъп до 
съответните научни изследвания по 
РП7 и програмата „Хоризонт 2020“;
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Or. en

Изменение 69
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава значението на 
уменията и обучението; призовава 
Комисията и държавите-членки да се 
включат в провеждането на тесен 
диалог със социалните партньори, 
академичните среди и 
промишлеността в този контекст; 
призовава Комисията и държавите-
членки да подкрепят, в 
сътрудничество с промишлеността и 
академичните среди, ефективното 
използване на ресурсите чрез 
специални университетски програми 
и стипендии; в този контекст 
отново подкрепя програмите за обмен 
в тази област, като например 
програмата „Еразмус Мундус“ за 
полезни изкопаеми и околна среда;

Or. en


