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Τροπολογία 1
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
επισημαίνει το γεγονός ότι η αποσύνδεση 
της οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση των πόρων είναι απαραίτητη 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη μείωση 
της σχετικής εξάρτησής της από τις 
εισαγωγές πόρων·

1. τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
επισημαίνει το γεγονός ότι η αποσύνδεση 
της οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση των πόρων είναι απαραίτητη 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη μείωση 
της σχετικής εξάρτησής της από τις 
εισαγωγές πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες για 
το πώς η πρόοδος των κρατών μελών 
προς την κατεύθυνση μιας πιο 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων θα 
αξιολογείται με συγκεκριμένο τρόπο στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 
καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
εθνικούς οδικούς χάρτες 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων που 
θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα 
και στόχους παράλληλα με τους στόχους 
του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη·

Or. en

Τροπολογία 2
Kent Johansson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

1. τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
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επισημαίνει το γεγονός ότι η αποσύνδεση 
της οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση των πόρων είναι απαραίτητη 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη μείωση 
της σχετικής εξάρτησής της από τις 
εισαγωγές πόρων·

επισημαίνει το γεγονός ότι η αποσύνδεση 
της οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση των πόρων είναι απαραίτητη 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη μείωση 
της σχετικής εξάρτησής της από τις 
εισαγωγές πόρων· είναι πεπεισμένο ότι το 
Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και 
την Καινοτομία "Horizon 2020" πρέπει 
να παίξει κεντρικό ρόλο σε αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 3
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
επισημαίνει το γεγονός ότι η αποσύνδεση
της οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση των πόρων είναι απαραίτητη
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη μείωση 
της σχετικής εξάρτησής της από τις 
εισαγωγές πόρων·

1. τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής 
χρήσης των φυσικών πόρων για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»· επισημαίνει τη σημασία 
της αποσύνδεσης της πραγματικής 
οικονομικής ανάπτυξης από την 
αναποτελεσματική, περιβαλλοντικώς 
επιζήμια χρήση των πόρων , για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη μείωση της 
σημερινής εξάρτησής της από τις 
εισαγωγές πρώτων υλών·

Or. pl

Τροπολογία 4
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
επισημαίνει το γεγονός ότι η αποσύνδεση 
της οικονομικής ανάπτυξης από την 
κατανάλωση των πόρων είναι απαραίτητη 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη μείωση 
της σχετικής εξάρτησής της από τις 
εισαγωγές πόρων·

1. τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
επισημαίνει το γεγονός ότι η πλήρης 
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης 
από την κατανάλωση των πόρων, και 
ειδικά των υλών1, είναι απαραίτητη για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη μείωση της 
σχετικής εξάρτησής της από τις εισαγωγές 
πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 5
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
ταχύτερο ένα δείκτη κατανάλωσης υλών 
βασισμένο στο κριτήριο του κύκλου 
ζωής, ο οποίος θα ενσωματώνει τις 
κρυφές ροές, δηλ. την εκτός ΕΕ 
μετακύλιση των περιβαλλοντικών 
πιέσεων και τη μετατόπιση των 
φαινομένων σπάνεως και εξάρτησης, 
λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών 
του κεντρικού δείκτη ως προς την 
παραγωγικότητα των πόρων·

Or. fr

                                               
1 (Οι ύλες αποτελούν ειδική κατηγορία πόρων: τις διάφορες μορφές από τις οποίες περνούν ορισμένοι φυσικοί 
πόροι (βιομάζα, εξορυσσόμενα ορυκτά, μεταλλικά ορυκτά, ορυκτοί ενεργειακοί πόροι) από την εξόρυξή τους 
μέχρι την εξάλειψή τους. Οι ύλες περιλαμβάνουν λοιπόν καθετί που εξορύσσεται ή που προκύπτει από φυσικούς
πόρους, είτε οργανικούς είτε ανόργανους, σε οποιαδήποτε στιγμή του κύκλου ζωής τους.)
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Τροπολογία 6
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι το νερό είναι ένας 
ζωτικός πόρος που πρέπει να τύχει 
αποτελεσματικής προστασίας και 
διαχείρισης στην ΕΕ· εκτιμά πώς, επειδή 
οι λεκάνες απορροής βρίσκονται ως επί 
το πλείστον επί του εδάφους 
περισσότερων του ενός κρατών μελών, 
απαιτούνται κοινές επενδύσεις για τη 
διαχείριση του νερού·

Or. pl

Τροπολογία 7
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. εφιστά την προσοχή ως προς το ότι 
κάθε χρόνο η ΕΕ παράγει ανακυκλώσιμα 
απόβλητα όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, 
αλουμίνιο και ατσάλι αξίας 5,25 δις ευρώ, 
ενώ η ανακύκλωση όλων αυτών θα 
μπορούσε να αποτρέψει την ετήσια 
έκλυση 148 εκατομμυρίων τόνων CO2·

Or. ro

Τροπολογία 8
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι μια καλύτερη διαχείριση 
των αστικών αποβλήτων θα απέτρεπε την 
έκλυση 92 εκατομμυρίων τόνων αερίων 
του θερμοκηπίου το 2020, σε σύγκριση με 
το 1995, ενώ θα δημιουργούνταν πάνω 
από 500.000 θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη εάν τα κράτη μέλη ανακύκλωναν 
το 70% των αποβλήτων τους·

Or. ro

Τροπολογία 9
Herbert Reul

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η επιτυχία της πολιτικής 
για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
συνέπειά της προς όλες τις σχετικές 
εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
ΕΕ και από την πολιτική δέσμευση των 
κρατών μελών για την εφαρμογή της·
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σαφείς 
στόχους ώστε να διασφαλίσει την 
επιτυχία της βασικής πρότασης·

2. επισημαίνει ότι η επιτυχία της πολιτικής 
για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
συνέπειά της προς όλες τις σχετικές 
εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
ΕΕ και από την πολιτική δέσμευση των 
κρατών μελών για την εφαρμογή της· 
καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή, λόγω 
των θεματικών επικαλύψεων, να 
διασφαλίσει ότι ο οδικός χάρτης για μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά 
τους πόρους θα αντιστοιχεί στη 
στρατηγική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες·

Or. de

Τροπολογία 10
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η επιτυχία της πολιτικής 
για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
συνέπειά της προς όλες τις σχετικές 
εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
ΕΕ και από την πολιτική δέσμευση των 
κρατών μελών για την εφαρμογή της· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σαφείς 
στόχους ώστε να διασφαλίσει την επιτυχία 
της βασικής πρότασης·

2. επισημαίνει ότι η επιτυχία της πολιτικής 
για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
συνέπειά της προς όλες τις σχετικές 
εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
ΕΕ και από την πολιτική δέσμευση των 
κρατών μελών για την εφαρμογή της· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σαφείς 
στόχους και μέτρα, μαζί με ειδικούς 
στόχους και συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες, που θα έχουν την 
υποστήριξη των αναγκαίων ταμείων και 
χρηματοδοτικών μηχανισμών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία 
της βασικής πρότασης·

Or. en

Τροπολογία 11
Konrad Szymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η επιτυχία της πολιτικής 
για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
συνέπειά της προς όλες τις σχετικές 
εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
ΕΕ και από την πολιτική δέσμευση των 
κρατών μελών για την εφαρμογή της·
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σαφείς 
στόχους ώστε να διασφαλίσει την επιτυχία 
της βασικής πρότασης·

2. επισημαίνει ότι η επιτυχία της πολιτικής 
για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
συνέπειά της προς όλες τις σχετικές 
εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
ΕΕ και από την πολιτική δέσμευση των 
κρατών μελών για την εφαρμογή της· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
συμφωνία πάνω σε σαφείς, εφικτούς και 
εύκολα μετρήσιμους στόχους και δείκτες 
πριν από τη Διάσκεψη του Rio+20, ώστε 
να διασφαλίσει την επιτυχία της βασικής 
πρότασης·

Or. en
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Τροπολογία 12
Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η επιτυχία της πολιτικής 
για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
συνέπειά της προς όλες τις σχετικές 
εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
ΕΕ και από την πολιτική δέσμευση των 
κρατών μελών για την εφαρμογή της· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σαφείς 
στόχους ώστε να διασφαλίσει την επιτυχία 
της βασικής πρότασης·

2. επισημαίνει ότι η επιτυχία της πολιτικής 
για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
συνέπειά της προς όλες τις σχετικές 
εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
ΕΕ και από την πολιτική δέσμευση των 
κρατών μελών για την εφαρμογή της· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
δεσμευτικούς στόχους ώστε να 
διασφαλίσει την επιτυχία της βασικής 
πρότασης·

Or. nl

Τροπολογία 13
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. εκτιμά πως η ΕΕ θα χρειαστεί να 
υποστηρίξει περισσότερο τις 
δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και 
ανάπτυξης εάν θέλει να εξασφαλίσει 
μεσοπρόθεσμα πιο πολλές και πιο 
αποδοτικές τεχνολογίες για μια πιο 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
για μια μεγαλύτερη οικονομική 
ανταγωνιστικότητα·

Or. ro

Τροπολογία 14
Konrad Szymański
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 15
Herbert Reul

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα
κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις·

3. εκτιμά πως ένας φόρος επί των 
ορυκτών πόρων δεν αποτελεί τον 
κατάλληλο φορολογικό μηχανισμό για μια 
πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων·

Or. de

Τροπολογία 16
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
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φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις·

φορολόγησης στο κόστος παραγωγής από 
την εργασία προς τις πρώτες ύλες, τις 
άλλες ύλες και την ενέργεια που 
χρησιμοποιούνται, ώστε το συνολικό 
κόστος των πόρων να μειώνεται αντί να 
αυξάνεται· χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να καταργήσουν σταδιακά τις επιβλαβείς 
για το περιβάλλον επιδοτήσεις·

Or. pl

Τροπολογία 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις·

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις, 
κατάργηση που πρέπει να γίνει κατά 
τρόπο που να μην ζημιώσει την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να μην 
αυξήσει τον κίνδυνο γεωγραφικής 
μετατόπισης των εκπομπών άνθρακα 
("διαρροή άνθρακα")·

Or. en

Τροπολογία 18
Kent Johansson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις·

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις·
καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν τις 
νέες τεχνολογίες και τη βιώσιμη 
οικονομική μεγέθυνση μέσω "πράσινων" 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 19
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις·

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις 
ετοιμάζοντας σχέδια και 
χρονοδιαγράμματα και υποβάλλοντας 
εκθέσεις περί αυτών ως μέρος των 
Εθνικών Μεταρρυθμιστικών 
Προγραμμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 20
Kathleen Van Brempt
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις·

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν ταχύτερα τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις·

Or. nl

Τροπολογία 21
Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις·

3. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση της 
φορολόγησης από την εργασία προς την 
κατανάλωση· χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να καταργήσουν σταδιακά τις επιβλαβείς 
για το περιβάλλον επιδοτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 22
Konrad Szymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση των πόρων πρέπει να 
αποσκοπεί στο να βοηθήσει την Ευρώπη 
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να προωθήσει τις τεχνικές της επιδόσεις, 
ώστε να έχει μεγαλύτερη απόδοση σε 
ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα 
(εξόρυξη, επεξεργασία, εξευγενισμός, 
ανακύκλωση)·

Or. en

Τροπολογία 23
Konrad Szymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι η επιβολή έμμεσων 
φόρων ή η κατάργηση υφισταμένων 
επιδοτήσεων δεν αποτελούν το κατάλληλο 
μέσον για να βελτιωθεί η αποτελεσματική
χρήση των πόρων, δεδομένου ότι μπορεί 
να οδηγήσει σε αρνητικές εξωτερικεύσεις 
κόστους σε διαφόρους τομείς και να 
επιτείνει τις ανησυχίες στο θέμα της 
κοινωνικής δικαιοσύνης· κι ότι κάθε 
αύξηση του συνολικού κόστους των 
πρώτων υλών μπορεί επίσης να 
επηρεάσει το ύψος των επενδύσεων που 
αποσύρονται από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 24
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
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κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων·

κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων· καλεί 
ειδικότερα την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά τη δυνατότητα επέκτασης του 
πεδίου της Οδηγίας περί οικολογικού 
σχεδιασμού (eco-design) ώστε να καλύψει 
κριτήρια όπως η αποτελεσματική χρήση 
των πόρων, τα ποσοστά ανακυκλωμένων 
υλών, η διάρκεια ζωής και η δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης· εκτιμά πως η 
τυποποίηση έχει σημαντικό ρόλο να 
παίξει σε αυτό το πλαίσιο· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει κάποιο 
top-runner programme (όπου τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του πιο ενεργειακά 
αποδοτικού προϊόντος μετατρέπονται σε 
ελάχιστη προδιαγραφή ολόκληρης της 
κατηγορίας προϊόντων) ως αποδοτικό 
κίνητρο για τη βελτίωση των επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 25
Herbert Reul

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
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επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων· επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων·
αποδέχεται την άποψη της Επιτροπής ότι 
η αλλαγή αυτή πρέπει να γίνει με 
πολιτικές που θα αποφέρουν πολλά οφέλη 
στην οικονομική μεγέθυνση της ΕΕ, 
θέσεις εργασίας και ενεργειακή ασφάλεια·

Or. de

Τροπολογία 26
Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων·

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, όπου θα 
πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ο 
πλήρης κύκλος ζωής του προϊόντος, με 
ιδιαίτερη προσοχή στην 
επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών 
μετά το τέλος της ζωής του 
(βιομιμητικότητα - cradle to cradle, "από 
λίκνο σε λίκνο")·

Or. nl

Τροπολογία 27
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων·

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των 
κοινωνικών προτύπων κατανάλωσης και 
αλλαγή στην παραγωγή με γνώμονα τις 
επιδόσεις και όχι τη μόδα και που να 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων 
για την έξυπνη διαχείριση των πόρων· 
ζητεί, κατά συνέπεια, να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις στο 
σχεδιασμό προϊόντων που να λειτουργούν 
αξιόπιστα για περισσότερο χρόνο (από τη 
στιγμή που τίθενται σε κυκλοφορία στην 
αγορά μέχρι το τέλος της χρήσιμης ζωής 
τους) και που, από τη στιγμή που θα 
αχρηστευθούν, εύκολα θα μπορούν να 
προωθηθούν για την ανακύκλωση και τη 
διαχείριση αποβλήτων και εύκολα θα 
μπορούν να επισκευάζονται και να 
επαναχρησιμοποιούνται·

Or. pl

Τροπολογία 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων·

4. επισημαίνει ότι πολλοί βιομηχανικοί 
τομείς, και ειδικά οι εκτεθειμένοι στο 
διεθνή ανταγωνισμό, έχουν βελτιώσει 
σημαντικά την αποτελεσματική χρήση 
των πόρων, εξαιτίας κυρίως των 
τεραστίων αυξήσεων στις τιμές τους· 
τονίζει όμως το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί περαιτέρω αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί κυρίως μέσω νέων λύσεων 
για την έξυπνη διαχείριση των πόρων· 
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ζητεί, κατά συνέπεια, να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις στο 
σχεδιασμό προϊόντων, την ανακύκλωση 
πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 29
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων·

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων· 
ζητεί, κατά συνέπεια, να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις στο 
σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων, στην
υποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση 
των πόρων, και στην ανακύκλωση και τη 
διαχείριση των αποβλήτων·

Or. fr

Τροπολογία 30
Kent Johansson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 



AM\885585EL.doc 19/38 PE478.372v01-00

EL

να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων·

να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων· ζητεί 
την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας περί 
οικολογικού σχεδιασμού (ecodesign) και 
την επέκταση του πεδίου της·

Or. en

Τροπολογία 31
Konrad Szymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων·

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων καθώς 
και στην έρευνα για νέες βιώσιμες 
τεχνολογίες εξόρυξης·

Or. en

Τροπολογία 32
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων·

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
απαιτεί εκ βάθρων αλλαγή των προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω νέων λύσεων για την 
έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, στα 
καινοτόμα επιχειρηματικά πρότυπα, την 
ανακύκλωση πόρων και τη διαχείριση, την 
υποκατάσταση και την 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 33
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
στις εμβληματικές πρωτοβουλίες 
"Ολοκληρωμένη Βιομηχανική Πολιτική"
και "Ένωση Καινοτομίας", όπου θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη 
των μακροπρόθεσμων τομεακών 
βιομηχανικών στρατηγικών και 
πολιτικών που είναι αναγκαίες για την 
υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλού ανθρακικού 
αποτυπώματος και αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 34
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. ζητεί την ταχεία έναρξη εφαρμογής 
της Οδηγίας-Πλαίσιο περί Αποβλήτων 
και της ιεράρχησης των αποβλήτων, που 
θα πρέπει να αποσκοπεί στο να δοθεί 
προτεραιότητα στην πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση 
και λοιπές μεθόδους ανάκτησης ή 
εξάλειψης, με συνέχιση παράλληλα της 
σταδιακής μείωσης των χωματερών·

Or. fr

Τροπολογία 35
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. επισημαίνει την ανάγκη χρήσης 
εναλλακτικών προϊόντων μέσω μιας 
τροποποίησης των ενεργοβόρων 
προτύπων με υψηλή κατανάλωση υλών, 
με διατήρηση παράλληλα του ιδίου 
επιπέδου επιδόσεων, καθώς και την 
ανάγκη χρήσης εναλλακτικών πρώτων 
και λοιπών υλών, που θα απαιτούν 
λιγότερο ενεργοβόρες διαδικασίες 
επεξεργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 36
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. επισημαίνει ότι η πιο ασφαλής οδός 
για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων χωρίς παρεμπόδιση της 
βιομηχανικής ικανότητας, του 
αναπτυξιακού δυναμικού και της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, είναι 
η πραγματοποίηση επενδύσεων στην 
έρευνα, στην ανάπτυξη και στην 
καινοτομία· ζητεί κατά συνέπεια να 
ευθυγραμμιστούν οι ευρωπαϊκές 
προσπάθειες στους τομείς της έρευνας, 
ανάπτυξης και πληροφορίας (R&D&I) με 
τους στόχους της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 37
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να έχουν εγκρίνει μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2012 μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
και ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την 
προστασία και την αποτελεσματική 
χρήση του πόσιμου νερού, δεδομένου ότι 
η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει 
έλλειψη πόσιμου νερού·

Or. ro

Τροπολογία 38
Konrad Szymański
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει τη σημασία της χρήσης των 
ιδίων πόρων για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· τονίζει το ρόλο των νέων 
τεχνολογιών εξόρυξης για μια βιώσιμη 
εξορυκτική βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 39
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει τη σημασία της ύπαρξης 
μηχανισμών και μεθόδων ακριβούς 
μέτρησης της σημερινής κατανάλωσης 
πόρων στην Ευρώπη και πρόβλεψης της 
μελλοντικής, σε όλους τους τομείς, ώστε 
να καταστεί δυνατή η χάραξη πολιτικής 
για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων, να προσαρμογή στις μελλοντικές 
τάσεις και η διαχείριση των πραγματικών 
και τεχνητών ελλείψεων πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 40
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επισημαίνει ότι μια αύξηση της 
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εντροπίας συνεπάγεται ότι δεν μπορούν 
όλα τα απόβλητα της επεξεργασίας 
σήμερα να επαναφερθούν στην αρχική 
τους κατάσταση μέσω της ανακύκλωσης 
χαμηλής ενέργειας· επισημαίνει ότι 
μπορούν να βρεθούν δευτερογενείς 
χρήσεις για αυτά τα απόβλητα, π.χ. ως 
έξοχο υλικό πλήρωσης, μόνωσης ή 
θεμελίων·

Or. pl

Τροπολογία 41
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επί 
τέλους το νέο Σχέδιο Δράσης για την 
Οικολογική Καινοτομία 
("οικοκαινοτομία") που προβλεπόταν για
το 2010 αλλά συνεχώς καθυστερούσε·

Or. en

Τροπολογία 42
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική 
χρήση των πόρων δεν πρέπει να είναι 
αυτοσκοπός, αλλά αντίθετα πρέπει να 
είναι το απαραίτητο μέσον για την 
επίτευξη ανάπτυξης, οικονομικής 
μεγέθυνσης, βιωσιμότητας, 
ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης και 
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ευημερίας για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 43
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. εκτιμά πως οι φυσικές ύλες, 
συμπεριλαμβανομένων των ενισχυμένων 
δασικών και ορυκτών υλών, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν επιτυχώς ως 
υποκατάστατα των σήμερα εν χρήσει 
οικοδομικών υλικών·

Or. pl

Τροπολογία 44
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξετάσει με ποιόν τρόπο μπορούν να 
προωθηθούν στη μεταποιητική 
βιομηχανία τεχνολογίες παραγωγής 
ημιτελικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 45
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από 
τα κράτη μέλη να προαγάγουν ενεργά τη 
βιομηχανική συμβιωτική δράση και την 
ανάπτυξη οικο-βιομηχανικών πάρκων και 
να στηρίξουν αυτές τις δραστηριότητες 
μέσω ενός ειδικού προγράμματος 
απευθυνόμενου στους βιομηχανικούς 
φορείς και στους οργανισμούς και τις 
αρχές που έχουν αρμοδιότητα για την 
τοπική ανάπτυξη σε αυτό τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 46
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. επισημαίνει ότι η απουσία τελικών 
χρηστών είναι το βασικό εμπόδιο για την 
πλήρη ανακύκλωση των 
διαφοροποιημένων δημοτικών 
αποβλήτων· εκτιμά πως οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και τα συστήματα 
χρηματοδοτικής υποστήριξης μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων έχουν βασικό ρόλο 
στην παραγωγή από τους πόρους αυτούς 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που να 
καλύπτουν ανάγκες της αγοράς·

Or. pl

Τροπολογία 47
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ε. ζητεί να λάβουν επαρκή 
χρηματοδότηση τα προγράμματα έρευνας 
για την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων και για την καινοτομία στο 
πλαίσιο του Προγράμματος "Horizon 
2020", τόσο σε ό,τι αφορά τις αλλαγές 
της κοινωνίας όσο και σε ό,τι αφορά τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, καθώς 
και στο πλαίσιο των ειδικών μηχανισμών 
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· 
επικροτεί τη συγκρότηση μιας 
Στρογγυλής Τραπέζης για τη 
Χρηματοδότηση της Αποτελεσματικής 
Χρήσης των Πόρων·

Or. en

Τροπολογία 48
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4στ. ζητεί για τις Ευρωπαϊκές 
Συμπράξεις Καινοτομίας και για τα 
Κέντρα Γνώσης και Καινοτομίας που 
προβλέπεται να ιδρυθούν για τις πρώτες
ύλες να ασχοληθούν όχι μόνο με το θέμα 
της βιώσιμης εκμετάλλευσης, διαχείρισης 
και ανακύκλωσης των πόρων, αλλά και 
με την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση 
και υποκατάσταση·

Or. en
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Τροπολογία 49
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ζ. εκτιμά πως οι "πράσινες" δημόσιες 
συμβάσεις αποτελούν σημαντικό μέσον 
για την προώθηση της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων και για την υιοθέτηση
προϊόντων αποτελεσματικότερης χρήσης 
των πόρων· εκτιμά πως οι δράσεις για 
την ανάπτυξη κριτηρίων και για την 
υιοθέτησή τους από τις δημόσιες αρχές 
θα πρέπει να ενισχυθούν σε επίπεδο ΕΕ 
και κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 50
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4η. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αυξηθεί 
η αποτελεσματική χρήση των πόρων 
στην ευρωπαϊκή εξορυκτική και 
μεταποιητική βιομηχανία, ώστε να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
βιωσιμότητα μεταξύ άλλων μέσω του να 
προωθηθεί η υιοθέτηση των νέων 
τεχνολογιών και να αυξηθεί η παραγωγή 
παράγωγων προϊόντων σε όλο το μήκος 
της αλυσίδας των βασικών μετάλλων·

Or. en
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Τροπολογία 51
Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθεί 
μεγαλύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη 
των υφιστάμενων ορυκτών, μεταλλικών 
και δασικών πόρων στην Ευρώπη· τονίζει 
τις δυνατότητες που διαθέτει η βόρεια 
Ευρώπη ώστε να συμβάλει στις ανάγκες 
της ΕΕ για πρώτες ύλες και ζητεί τη 
στρατηγική και περιβαλλοντικά ορθή 
ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων της·

5. εκτιμά πως η διαχείριση των 
ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να γίνεται με 
στρατηγικά και περιβαλλοντικά ορθότερο 
τρόπο·

Or. nl

Τροπολογία 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθεί 
μεγαλύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη 
των υφιστάμενων ορυκτών, μεταλλικών 
και δασικών πόρων στην Ευρώπη· τονίζει 
τις δυνατότητες που διαθέτει η βόρεια 
Ευρώπη ώστε να συμβάλει στις ανάγκες 
της ΕΕ για πρώτες ύλες και ζητεί τη 
στρατηγική και περιβαλλοντικά ορθή 
ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων της·

5. θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθεί 
μεγαλύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη 
των υφιστάμενων στην Ευρώπη πόρων, 
και ειδικά των ορυκτών, των μετάλλων 
και της ξυλείας, καθώς και των 
ενεργειακών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών 
καυσίμων· τονίζει τις ιθαγενείς 
δυνατότητες που διαθέτει η Ευρώπη ώστε 
να συμβάλει στις ανάγκες της ΕΕ για 
πρώτες ύλες και ζητεί τη στρατηγική και 
περιβαλλοντικά ορθή ανάπτυξη και 
διαχείριση των πόρων της·

Or. en
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Τροπολογία 53
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθεί 
μεγαλύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη 
των υφιστάμενων ορυκτών, μεταλλικών 
και δασικών πόρων στην Ευρώπη· τονίζει 
τις δυνατότητες που διαθέτει η βόρεια 
Ευρώπη ώστε να συμβάλει στις ανάγκες 
της ΕΕ για πρώτες ύλες και ζητεί τη 
στρατηγική και περιβαλλοντικά ορθή 
ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων της·

5. θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθεί 
μεγαλύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη 
των υφιστάμενων ορυκτών, μεταλλικών 
και δασικών πόρων στην Ευρώπη· τονίζει 
τις δυνατότητες που διαθέτει η βόρεια 
Ευρώπη ώστε να συμβάλει στις ανάγκες 
της ΕΕ για πρώτες ύλες και ζητεί τη 
στρατηγική και περιβαλλοντικά ορθή 
ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων της
και τη μείωση της εξάρτησης της 
Ευρώπης από τις εισαγωγές πρώτων 
υλών παραγόμενων με περιβαλλοντικώς 
επιβλαβείς μεθόδους·

Or. en

Τροπολογία 54
Konrad Szymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθεί 
μεγαλύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη 
των υφιστάμενων ορυκτών, μεταλλικών 
και δασικών πόρων στην Ευρώπη· τονίζει 
τις δυνατότητες που διαθέτει η βόρεια
Ευρώπη ώστε να συμβάλει στις ανάγκες 
της ΕΕ για πρώτες ύλες και ζητεί τη 
στρατηγική και περιβαλλοντικά ορθή 
ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων της·

5. θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθεί 
μεγαλύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη 
των υφιστάμενων ορυκτών, μεταλλικών 
και δασικών πόρων στην Ευρώπη· τονίζει 
τις δυνατότητες που διαθέτει η Ευρώπη 
ώστε να συμβάλει στις ανάγκες της ΕΕ για 
πρώτες ύλες και ζητεί τη στρατηγική και 
περιβαλλοντικά ορθή ανάπτυξη και 
διαχείριση των πόρων της·

Or. en
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Τροπολογία 55
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκτιμά πως οι βιομηχανίες στα κράτη 
μέλη οφείλουν όλο και περισσότερο να 
στηρίζονται σε εγχώριες πρώτες ύλες· 
επισημαίνει ότι η διαχείριση των 
εγχωρίων πόρων πρέπει να εξασφαλίζει 
τη μη κατασπατάλησή τους και τη χρήση 
τους προς όφελος των τοπικών 
κοινοτήτων, π.χ. μέσω φορολόγησης 
εισοδημάτων ή δημιουργίας θέσεων 
εργασίας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
πρώτων υλών ευρισκόμενες γεωγραφικά 
πλησίον του τόπου χρήσης των 
προϊόντων·

Or. pl

Τροπολογία 56
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν, στο πλαίσιο του 
επόμενου προγράμματος-πλαισίου για την 
έρευνα, ένα πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας στο χώρο των νέων ουσιών 
και υλών που θα μπορούσαν στο μέλλον 
να υποκαταστήσουν τις υφιστάμενες 
πρώτες ύλες των οποίων σήμερα υπάρχει 
έλλειψη· 

Or. ro
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Τροπολογία 57
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι, για τον ασφαλή εφοδιασμό
των κρατών μελών με ορυκτούς πόρους, 
πρέπει να εξετασθεί ως βασικό στοιχείο η 
βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της προστασίας 
των κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων,
της ανάπτυξης μιας βάσης δυνητικών 
πόρων και της δημιουργίας μιας σωστής 
πολιτικής για την εκμετάλλευση των 
ορυκτών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 58
Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι οι δασικοί πόροι της 
βορείου Ευρώπης διαθέτουν μεγάλο 
δυναμικό για να συμβάλουν στους 
ευρωπαϊκούς στόχους ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας και προσφέρουν 
ένα βιώσιμο τρόπο βελτίωσης της 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας του 
ευρωπαϊκού κτιριακού κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 59
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την ΕΕ να προαγάγει τη χρήση 
της βιομάζας, που είναι μια ανανεώσιμη 
πρώτη ύλη, στην παραγωγή και χρήση 
προϊόντων βιολογικής προέλευσης·

Or. fr

Τροπολογία 60
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
δασικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ενίσχυσης των συνδυασμένων 
μεθόδων πρόληψης κινδύνων, δεδομένου 
ότι οι δασικοί πόροι και οι 
περιβαλλοντικές ιδιότητες των δασών 
αποτελούν ένα σημαντικό φυσικό 
κεφάλαιο· ζητεί την δημιουργία ενός 
χρηματοδοτικού μέσου για προληπτικά 
μέτρα δασικής πυροπροστασίας και 
αντιπαρασιτικής δράσης· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει, από κοινού με τον 
κλάδο της ξυλείας, τις δυνατότητες 
λήψης ειδικών μέτρων για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των δασικών πόρων, 
ειδικά μέσω πιλοτικών έργων· τάσσεται 
υπέρ μιας καλύτερης εφαρμογής των 
μέτρων στον τομέα της δασοκομίας που 
ήδη υπάρχουν στο πλαίσιο των διαφόρων 
ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε να αυξηθεί 
η οικονομική αξία των δασών και να 
εξασφαλιστεί περισσότερη ξυλεία, π.χ. 
μέσω εργασιών αναφύτευσης στο πλαίσιο 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης·

Or. fr
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Τροπολογία 61
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
επενδύσεων στην ανακύκλωση των 
πρώτων υλών και των σπανίων γαιών, 
δεδομένου ότι η εξόρυξη, ο εξευγενισμός 
και η ανακύκλωση των σπανίων γαιών 
έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις όταν δεν υπάρχει σωστή 
διαχείριση·

Or. ro

Τροπολογία 62
Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει τη σημασία των αυξημένων 
ελέγχων για παράνομες εξαγωγές 
αποβλήτων προκειμένου να παραμείνουν 
εντός της ΕΕ οι πολύτιμες πρώτες ύλες·

Or. nl

Τροπολογία 63
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει τον αυξημένο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό όσον αφορά τους πόρους και 

6. επισημαίνει τον αυξημένο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό όσον αφορά τους πόρους και 
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τα «τεχνολογικά μέταλλα»· τονίζει ότι η 
πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την
«πράσινη» ανάπτυξη και οι δυνατότητες 
για τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τον απρόσκοπτο εφοδιασμό
των εν λόγω εισαγόμενων πόρων· ζητεί η 
εμπορική πολιτική της ΕΕ να βασίζεται 
στη διαφάνεια, την αμοιβαιότητα, το 
σεβασμό της δημοκρατίας και του 
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη
στις χώρες εξαγωγής·

τα «τεχνολογικά μέταλλα»· τονίζει ότι η
πολιτική και τεχνολογική πρωτοκαθεδρία 
της Ευρώπης όσον αφορά την παγκόσμια 
βιώσιμη ανάπτυξη και τις δυνατότητες για 
τη δημιουργία «βιώσιμων» θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τον απρόσκοπτο εφοδιασμό της 
με αυτούς τους εισαγόμενους πόρους· 
ζητεί να αναπτυχθεί τάχιστα μια συνολική 
διεθνής στρατηγική για τον βιώσιμο 
ανεφοδιασμό της Ευρώπης και για μια 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στις
σπάνιες γαίες· ζητεί η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να βασίζεται στη διαφάνεια, την 
αμοιβαιότητα, το σεβασμό της 
δημοκρατίας και του περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών εξαγωγής·

Or. en

Τροπολογία 64
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει τον αυξημένο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό όσον αφορά τους πόρους και 
τα «τεχνολογικά μέταλλα»· τονίζει ότι η 
πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την 
«πράσινη» ανάπτυξη και οι δυνατότητες 
για τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τον απρόσκοπτο εφοδιασμό 
των εν λόγω εισαγόμενων πόρων· ζητεί η 
εμπορική πολιτική της ΕΕ να βασίζεται
στη διαφάνεια, την αμοιβαιότητα, το 
σεβασμό της δημοκρατίας και του 
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
στις χώρες εξαγωγής·

6. επισημαίνει τον αυξημένο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό όσον αφορά τους πόρους και 
τα «τεχνολογικά μέταλλα»· τονίζει ότι η 
πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την 
«πράσινη» ανάπτυξη και οι δυνατότητες 
για τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τον απρόσκοπτο εφοδιασμό της 
με αυτούς τους εισαγόμενους πόρους· 
ζητεί μια ευρωπαϊκή πολιτική 
βιομηχανικής καινοτομίας βασισμένη 
στις αρχές της μείωσης, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασης, καθώς και μια 
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική βασισμένη
στη διαφάνεια και το σεβασμό της 
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δημοκρατίας και του περιβάλλοντος και 
στη βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών
εξαγωγής·

Or. en

Τροπολογία 65
Herbert Reul

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει τον αυξημένο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό όσον αφορά τους πόρους και 
τα «τεχνολογικά μέταλλα»· τονίζει ότι η 
πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την 
«πράσινη» ανάπτυξη και οι δυνατότητες 
για τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τον απρόσκοπτο εφοδιασμό 
των εν λόγω εισαγόμενων πόρων· ζητεί η 
εμπορική πολιτική της ΕΕ να βασίζεται 
στη διαφάνεια, την αμοιβαιότητα, το 
σεβασμό της δημοκρατίας και του 
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
στις χώρες εξαγωγής·

6. επισημαίνει τον αυξημένο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό όσον αφορά τους πόρους και 
τα «τεχνολογικά μέταλλα»· τονίζει ότι η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε 
παγκόσμιο επίπεδο και οι δυνατότητες για 
τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
τον απρόσκοπτο εφοδιασμό της με αυτούς 
τους εισαγόμενους πόρους· ζητεί η 
εμπορική πολιτική της ΕΕ να βασίζεται 
στη διαφάνεια, την αμοιβαιότητα, το 
σεβασμό της δημοκρατίας και του 
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των χωρών εξαγωγής·

Or. de

Τροπολογία 66
Konrad Szymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει τον αυξημένο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό όσον αφορά τους πόρους και 
τα «τεχνολογικά μέταλλα»· τονίζει ότι η 
πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης σε 

6. επισημαίνει τον αυξημένο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό όσον αφορά τους πόρους και 
τα «τεχνολογικά μέταλλα»· τονίζει ότι η 
πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης σε 
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παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την 
«πράσινη» ανάπτυξη και οι δυνατότητες 
για τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τον απρόσκοπτο εφοδιασμό 
των εν λόγω εισαγόμενων πόρων· ζητεί η 
εμπορική πολιτική της ΕΕ να βασίζεται 
στη διαφάνεια, την αμοιβαιότητα, το 
σεβασμό της δημοκρατίας και του 
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
στις χώρες εξαγωγής·

παγκόσμιο επίπεδο και οι δυνατότητες για 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον 
απρόσκοπτο εφοδιασμό της με αυτούς 
τους εισαγόμενους πόρους· ζητεί η 
εμπορική πολιτική της ΕΕ να βασίζεται 
στη διαφάνεια, την αμοιβαιότητα, το 
σεβασμό της δημοκρατίας και του 
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των χωρών εξαγωγής·

Or. en

Τροπολογία 67
Kathleen Van Brempt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
καινοτόμες τεχνολογίες όπως η "αστική 
μεταλλειολογία" και η "ανασκαφή 
χωματερών" που καθιστούν δυνατή την 
ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση 
πολύτιμων πρώτων υλών·

Or. nl

Τροπολογία 68
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, 
ειδικά προς τις μικρές και μεσαίες 
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επιχειρήσεις, ενισχύοντας π.χ. τα σχετικά 
προγράμματα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ανταγωνιστικότητας και 
Καινοτομίας (EACI)· καλεί την Επιτροπή 
να παράσχει υποστήριξη στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις σε αυτό τον τομέα, 
προωθώντας την από κοινή αξιοποίηση 
των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
κρατών μελών, παρέχοντας πρόσβαση 
στις σχετικές έρευνες στο πλαίσιο του 7ου 
Προγράμματος-Πλαισίου και του 
Προγράμματος "Horizon 2020"·

Or. en

Τροπολογία 69
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει τη σημασία των προσόντων 
και της κατάρτισης· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν έναν 
εκτενή διάλογο με τους κοινωνικούς 
εταίρους, με τους ακαδημαϊκούς και 
βιομηχανικούς κύκλους σε αυτό το 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
βιομηχανικούς και ακαδημαϊκούς 
κύκλους, να στηρίξουν την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων μέσω
ειδικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων 
και υποτροφιών· σε αυτό το πλαίσιο 
υποστηρίζει επίσης τα σχετικά 
προγράμματα ανταλλαγών όπως το 
Πρόγραμμα Erasmus Mundus για τα 
Ορυκτά και το Περιβάλλον (ΕΜΜΕΡ)·

Or. en


