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Muudatusettepanek 1
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ressursitõhusus on Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisel väga oluline; rõhutab, et 
majanduskasvu lahutamine 
ressursikasutusest on hädavajalik, et 
parandada Euroopa tööstusalast 
konkurentsivõimet ja vähendada Euroopa 
tööstuse suhtelist sõltuvust imporditavatest 
ressurssidest;

1. rõhutab, et ressursitõhusus on Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisel väga oluline; rõhutab, et 
majanduskasvu lahutamine 
ressursikasutusest on hädavajalik, et 
parandada Euroopa tööstusalast 
konkurentsivõimet ja vähendada Euroopa 
tööstuse suhtelist sõltuvust imporditavatest 
ressurssidest; palub komisjonil kirjeldada 
lähemalt, kuidas hinnatakse Euroopa 
poolaasta protsessis konkreetselt 
liikmesriikide edusamme suurema 
ressursitõhususe suunas liikumisel; palub 
liikmesriikidel võtta vastu riiklikud 
ressursitõhususe tegevuskavad, 
sealhulgas konkreetsed meetmed ja 
eesmärgid ning ELi tegevuskava 
eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Kent Johansson

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ressursitõhusus on Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisel väga oluline; rõhutab, et 
majanduskasvu lahutamine 
ressursikasutusest on hädavajalik, et 
parandada Euroopa tööstusalast 
konkurentsivõimet ja vähendada Euroopa 

1. rõhutab, et ressursitõhusus on Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisel väga oluline; rõhutab, et 
majanduskasvu lahutamine 
ressursikasutusest on hädavajalik, et 
parandada Euroopa tööstusalast 
konkurentsivõimet ja vähendada Euroopa 
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tööstuse suhtelist sõltuvust imporditavatest 
ressurssidest;

tööstuse suhtelist sõltuvust imporditavatest 
ressurssidest; on kindlalt veendunud, et 
Horisont 2020 – teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm peaks 
sellega seoses mängima olulist rolli;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ressursitõhusus on Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisel väga oluline; rõhutab, et
majanduskasvu lahutamine 
ressursikasutusest on hädavajalik, et 
parandada Euroopa tööstusalast 
konkurentsivõimet ja vähendada Euroopa 
tööstuse suhtelist sõltuvust imporditavatest 
ressurssidest;

1. rõhutab, et loodusvarade kasutamise 
tõhusus on Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisel väga oluline; 
rõhutab, kui tähtis on majanduse 
reaalkasvu lahutamine ebatõhusast, 
keskkonnale kahjulikust 
ressursikasutusest, et parandada Euroopa 
tööstusalast konkurentsivõimet ja 
vähendada Euroopa tööstuse praegust
sõltuvust imporditavatest toorainetest;

Or. pl

Muudatusettepanek 4
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ressursitõhusus on Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisel väga oluline; rõhutab, et 
majanduskasvu lahutamine 
ressursikasutusest on hädavajalik, et 

1. rõhutab, et ressursitõhusus on Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisel väga oluline; rõhutab, et 
majanduskasvu täielik lahutamine 
ressursikasutusest, eelkõige tooraine 
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parandada Euroopa tööstusalast 
konkurentsivõimet ja vähendada Euroopa 
tööstuse suhtelist sõltuvust imporditavatest 
ressurssidest;

kasutamisest1, on hädavajalik, et 
parandada Euroopa tööstusalast 
konkurentsivõimet ja vähendada Euroopa 
tööstuse suhtelist sõltuvust imporditavatest 
ressurssidest;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub komisjoni ressursitõhususe 
kõige olulisema näitaja piirangute tõttu 
üles võimalikult kiiresti välja töötama 
olelustsüklil põhineva lähenemisviisi 
alusel toorainete tarbimisnäitajat, 
kaasates sinna tooraine varjatud 
liikumise, st keskkonnakoormuse 
võimaliku ülekandumise EList välja ning 
haruldaste ja sõltuvate toorainete 
ümberasustamise;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et vesi on ülimalt oluline 

                                               
1 (Toorained on üks konkreetne ressursside kategooria – erinevad vormid, mille alla kuuluvad teatavad 
loodusvarad (biomass, kaevandatavad maavarad, metallimaagid, fossiilkütuste ressursid) pärast nende 
kaevandamist kuni kõrvaldamiseni. Toorained hõlmavad seega kõike, mida kaevandatakse või saadakse 
loodusvaradest, olgu need siis orgaanilised või anorgaanilised, nende olelustsükli igal hetkel).
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loodusvara, mida tuleb ELis tõhusalt 
kaitsta ja majandada; on seisukohal, et 
arvestades seda, et valgalad asuvad 
enamasti mitme liikmesriigi 
territooriumil, on veemajanduse jaoks 
vaja ühisinvesteeringuid;

Or. pl

Muudatusettepanek 7
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu sellele, et EL tekitab 
igal aastal 5,25 miljardi euro väärtuses 
taastöödeldavaid jäätmeid, nagu näiteks 
paber, klaas, plast, alumiinium ja teras, 
samas kui nende kõigi ringlussevõtuga 
saaks vältida 148 miljoni tonni CO2
sattumist keskkonda;

Or. ro

Muudatusettepanek 8
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et olmeprügi parema 
käitlemisega saaks 2020. aastaks vältida 
92 miljoni tonni kasvuhoonegaasi 
vabanemist (võrreldes 1995. aastaga), 
samal ajal kui Euroopas saaks luua 
500 000 töökohta, kui liikmesriigid 
võtaksid ringlusse 70% oma jäätmetest;

Or. ro
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Muudatusettepanek 9
Herbert Reul

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et 
ressursitõhususe poliitika tulemuslikkus 
sõltub suuresti sellest, kas see on kooskõlas 
kõigi oluliste ELi sise- ja välispoliitika 
valdkondadega ja kas liikmesriikidel on 
poliitilist tahet seda ellu viia; nõuab 
komisjonilt tungivalt selgete eesmärkide 
esitamist, et kindlustada keskse 
ettepaneku tulemuslikkus;

2. juhib tähelepanu sellele, et 
ressursitõhususe poliitika tulemuslikkus 
sõltub suuresti sellest, kas see on kooskõlas 
kõigi oluliste ELi sise- ja välispoliitika 
valdkondadega ja kas liikmesriikidel on 
poliitilist tahet seda ellu viia; nõuab 
komisjonilt seepärast tungivalt, et
temaatilise kattuvuse tõttu kannaks ta 
hoolt selle eest, et ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskava on kooskõlas Euroopa Liidu 
toorainestrateegiaga;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et 
ressursitõhususe poliitika tulemuslikkus 
sõltub suuresti sellest, kas see on kooskõlas 
kõigi oluliste ELi sise- ja välispoliitika 
valdkondadega ja kas liikmesriikidel on 
poliitilist tahet seda ellu viia; nõuab 
komisjonilt tungivalt selgete eesmärkide 
esitamist, et kindlustada keskse ettepaneku 
tulemuslikkus;

2. juhib tähelepanu sellele, et 
ressursitõhususe poliitika tulemuslikkus 
sõltub suuresti sellest, kas see on kooskõlas 
kõigi oluliste ELi sise- ja välispoliitika 
valdkondadega ja kas liikmesriikidel on 
poliitilist tahet seda ellu viia; nõuab 
komisjonilt tungivalt selgete eesmärkide ja 
meetmete, sealhulgas erieesmärkide ja 
konkreetsete seadusandlike algatuste
esitamist, mida tugevdavad nende 
toetamiseks vajalikud fondid ja 
finantsmehhanismid, et kindlustada 
keskse ettepaneku tulemuslikkus;
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Or. en

Muudatusettepanek 11
Konrad Szymański

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et 
ressursitõhususe poliitika tulemuslikkus 
sõltub suuresti sellest, kas see on kooskõlas 
kõigi oluliste ELi sise- ja välispoliitika 
valdkondadega ja kas liikmesriikidel on 
poliitilist tahet seda ellu viia; nõuab 
komisjonilt tungivalt selgete eesmärkide 
esitamist, et kindlustada keskse ettepaneku 
tulemuslikkus;

2. juhib tähelepanu sellele, et 
ressursitõhususe poliitika tulemuslikkus 
sõltub suuresti sellest, kas see on kooskõlas 
kõigi oluliste ELi sise- ja välispoliitika 
valdkondadega ja kas liikmesriikidel on 
poliitilist tahet seda ellu viia; nõuab 
komisjonilt tungivalt konsensuse esitamist
selgete, saavutatavate ja kergesti 
mõõdetavate eesmärkide ja näitajate kohta 
enne Rio+20 konverentsi toimumist, et 
kindlustada keskse ettepaneku 
tulemuslikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et 
ressursitõhususe poliitika tulemuslikkus 
sõltub suuresti sellest, kas see on kooskõlas 
kõigi oluliste ELi sise- ja välispoliitika 
valdkondadega ja kas liikmesriikidel on 
poliitilist tahet seda ellu viia; nõuab 
komisjonilt tungivalt selgete eesmärkide 
esitamist, et kindlustada keskse ettepaneku 
tulemuslikkus;

2. juhib tähelepanu sellele, et 
ressursitõhususe poliitika tulemuslikkus 
sõltub suuresti sellest, kas see on kooskõlas 
kõigi oluliste ELi sise- ja välispoliitika 
valdkondadega ja kas liikmesriikidel on 
poliitilist tahet seda ellu viia; nõuab 
komisjonilt tungivalt siduvate eesmärkide 
esitamist, et kindlustada keskse ettepaneku 
tulemuslikkus;

Or. nl
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Muudatusettepanek 13
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. leiab, et EL peab rohkem toetama 
teadus-, uuendus- ja arendustegevust, kui 
ta soovib tagada, et keskpikas 
perspektiivis paraneb selliste 
tehnoloogiate kättesaadavus ja tootlikkus, 
mida on vaja tõhusama ressursikasutuse 
ja suurema majandusliku 
konkurentsivõime jaoks;

Or. ro

Muudatusettepanek 14
Konrad Szymański

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle ressursikasutuse 
maksustamisele; pooldab kavatsust
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi järk-järgult kaotama;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 15
Herbert Reul

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle ressursikasutuse 
maksustamisele; pooldab kavatsust 
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi järk-järgult kaotama;

3. on seisukohal, et tahkete maavarade 
maks ei ole asjakohane 
maksustamisvahend ressursitõhususe 
suurendamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 16
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle ressursikasutuse
maksustamisele; pooldab kavatsust 
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi järk-järgult kaotama;

3. toetab komisjoni ideed minna 
tootmiskulude maksustamise valdkonnas 
tööjõu maksustamiselt üle kasutatud 
tooraine, muude materjalide ja energia
maksustamisele, nii et ressursside 
koguhind pigem langeks kui tõuseks; 
pooldab kavatsust ergutada liikmesriike 
keskkonnale kahjulikke toetusi järk-järgult 
kaotama;

Or. pl

Muudatusettepanek 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle ressursikasutuse 
maksustamisele; pooldab kavatsust 
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi järk-järgult kaotama;

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle ressursikasutuse 
maksustamisele; pooldab kavatsust 
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi järk-järgult kaotama
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viisil, mis ei kahjusta ELi 
konkurentsivõimet ega suurenda 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumist;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Kent Johansson

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle ressursikasutuse 
maksustamisele; pooldab kavatsust 
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi järk-järgult kaotama;

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle ressursikasutuse 
maksustamisele; pooldab kavatsust 
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi järk-järgult kaotama; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
edendaksid keskkonnahoidlike 
riigihangete abil uusi tehnoloogiaid ja 
jätkusuutlikku majanduskasvu;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle ressursikasutuse 
maksustamisele; pooldab kavatsust 
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi järk-järgult kaotama;

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle ressursikasutuse 
maksustamisele; pooldab kavatsust 
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi järk-järgult kaotama,
koostades plaane ja ajakavasid, ning 
andma neist aru riiklike reformikavade 
raames;
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Or. en

Muudatusettepanek 20
Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle ressursikasutuse 
maksustamisele; pooldab kavatsust 
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi järk-järgult kaotama;

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle ressursikasutuse 
maksustamisele; pooldab kavatsust 
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi kiiremini tühistama;

Or. nl

Muudatusettepanek 21
Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle ressursikasutuse
maksustamisele; pooldab kavatsust
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi järk-järgult kaotama;

3. toetab komisjoni ideed minna tööjõu 
maksustamiselt üle tarbimise
maksustamisele; pooldab kavatsust 
ergutada liikmesriike keskkonnale 
kahjulikke toetusi järk-järgult kaotama;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Konrad Szymański

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tuletab meelde asjaolu, et 
ressursitõhusus peaks aitama Euroopal 
tõsta tehnilist taset, et saada tervest 
väärtusahelast (kaevandamine, 
töötlemine, rafineerimine, taastöötlemine) 
rohkem kasu;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Konrad Szymański

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. märgib, et kaudne maksustamine ega 
olemasolevate toetuste kaotamine ei peaks 
olema asjakohased vahendid 
ressursitõhususe suurendamiseks, kuna 
sellega võib erinevates valdkondades 
kaasneda negatiivne välismõju ja võivad 
tekkida sotsiaalse ebavõrdsusega seotud 
probleemid; tooraine kogumaksumuse 
suurenemise tulemusel võidakse 
investeeringud EList välja viia;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
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tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse;

tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse; eelkõige palub komisjonil 
tõsiselt kaaluda ökodisaini direktiivi 
laiendamist, et hõlmata sellised 
kriteeriumid nagu ressursitõhusus, 
ringlussevõetud materjali määrad, 
vastupidavus ja taaskasutus; on 
veendunud, et standardimine mängib 
sellega seoses olulist rolli; palub Euroopa 
Komisjonil kaaluda juhtprogrammi kui 
tõhusat stimuleerivat mehhanismi 
tõhususe suurendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Herbert Reul

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse;

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse; toetab komisjoni 
seisukohta, et see muutus tuleb ellu viia, 
kasutades poliitilisi meetodeid, mis 
aitavad Euroopa Liidus kõige paremini 
kaasa majanduskasvule, töökohtade 
loomisele ja energiajulgeolekule;

Or. de



AM\885585ET.doc 15/35 PE478.372v01-00

ET

Muudatusettepanek 26
Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse;

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse, mille puhul tuleks alati 
arvesse võtta toote kogu olelusringi, 
pöörates erilist tähelepanu tooraine 
taaskasutusele toote eluea lõpus („hällist 
hällini” põhimõte);

Or. nl

Muudatusettepanek 27
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima 
tootekujundusse, ressursside 
taastöötlemisse ja jäätmekäitlusse, 
asendamisse ja taaskasutusse;

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb ühiskonna 
tarbimisharjumusi põhjalikult muuta ning 
teha tootmises muudatusi, mis põhinevad 
tootluse suurendamisel, mitte trendidel 
ning mida on võimalik saavutada 
oskusliku ressursihalduse uute 
lahendustega; kutsub seetõttu üles 
investeerima selliste toodete 
kujundamisse, mis toimivad töökindlalt 
pikema aja jooksul (alates hetkest, mil 
nad toodi turule kuni nende kasuliku 
eluea lõpuni) ning mida saab siis, kui nad 
on aegunud, kergesti ringlusse võtta ja 
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jäätmetena käidelda ning ka kergesti 
parandada ja taaskasutada;

Or. pl

Muudatusettepanek 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse;

4. rõhutab, et paljud tööstussektorid, eriti 
rahvusvahelises konkurentsis osalevad 
sektorid, on märkimisväärselt 
suurendanud tõhusust ressursside 
kasutamisel, mis on peamiselt ajendatud 
tohutust hinnatõusust; rõhutab siiski, et 
ressursitõhususe suurendamiseks tuleb 
tarbimisharjumusi ja tootmispõhimõtteid 
veelgi muuta ning seda on võimalik 
peamiselt saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada tõhusa
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
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seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse;

seetõttu üles investeerima säästvasse
tootekujundusse, ressursside asendamisse 
ja taaskasutusse, taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Kent Johansson

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse;

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse; nõuab ökodisaini direktiivi 
täielikku rakendamist ja selle 
reguleerimisala laiendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Konrad Szymański

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
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jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse;

jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse, samuti teadusuuringutesse 
uute säästva kaevandamise tehnoloogiate 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
ressursside taastöötlemisse ja 
jäätmekäitlusse, asendamisse ja 
taaskasutusse;

4. rõhutab, et ressursitõhususe 
suurendamiseks tuleb tarbimisharjumusi ja 
tootmispõhimõtteid põhjalikult muuta ning 
seda on võimalik saavutada oskusliku 
ressursihalduse uute lahendustega; kutsub 
seetõttu üles investeerima tootekujundusse, 
uuenduslikesse ärimudelitesse, ressursside 
taastöötlemisse ja jäätmekäitlusse, 
asendamisse ja taaskasutusse;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni üles ühtlustama 
ressursitõhusust tervikliku tööstuspoliitika 
juhtalgatuses ja juhtalgatuses 
„Innovatiivne liit”, mis peaks hõlmama 
pikaajaliste valdkondlike 
tööstusstrateegiate ja poliitika 
väljatöötamist, mida on tarvis, et aidata 
üleminekul vähese CO2-heitega, ressursi-
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ja energiatõhusale majandusele;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub üles kiiresti rakendama 
jäätmete raamdirektiivi ja eriti 
jäätmehierarhiat, mille eesmärk peaks 
olema seada prioriteediks jäätmetekke 
vältimine, jäätmete korduskasutamine, 
ringlussevõtt ning muud 
taaskasutusmeetmed nende 
kõrvaldamiseks, jätkates jäätmete 
prügilasse viimise järkjärgulist 
vähendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib tähelepanu vajadusele kasutada 
alternatiivseid tooteid, mis muudavad 
energia- ja materjalikulukaid 
tootmispõhimõtteid, saavutades samal ajal 
sama tootlikkuse taseme, ning vajadusele 
kasutada teisi tooraineid ja muid 
materjale, mis muudavad 
tootmisprotsessid vähem 
energiamahukaks;

Or. pl
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Muudatusettepanek 36
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et kõige kindlam viis 
ressursitõhususe saavutamiseks, seadmata 
takistusi Euroopa tööstusalasele 
võimekusele, kasvupotentsiaalile ja 
konkurentsivõimele, on investeerimine 
teadus- ja arendustegevusse ning 
innovatsiooni; nõuab seetõttu Euroopa 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsioonialaste jõupingutuste 
kooskõlla viimist ressursitõhususe 
eesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles, 
arvestades seda, et kliimamuutused on 
toonud kaasa joogiveepuuduse, võtma 
2012. aasta 30. juuniks vastu liidu 
strateegia ja tegevuskava joogivee kaitse 
ja tõhusa kasutamise kohta;

Or. ro

Muudatusettepanek 38
Konrad Szymański
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Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab oma ressursside kasutamise 
tähtsust Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime ja innovatsiooni jaoks; 
rõhutab uute kaevandustehnoloogiate 
rolli säästva kaevandamise puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, kui olulised on täpsed 
mehhanismid ja meetodid Euroopa 
praeguse ressursikasutuse mõõtmiseks ja 
tulevase ressursikasutuse 
prognoosimiseks kõigis valdkondades, et
olla suuteline kavandama tulemuslikku 
ressursitõhususe poliitikat, kohanduma 
tulevaste trendidega ning haldama tõelist 
ja kunstlikku toorainenappust;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. juhib tähelepanu asjaolule, et 
entroopia suurenemine tähendab seda, et 
hetkel ei saa kõiki tootmisjäätmeid viia 
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madala energiakasutusega taastöötlemise 
teel tagasi nende algsesse olekusse; 
märgib, et sellistele jäätmetele saab leida 
teisi kasutusvõimalusi, st neist saaks 
suurepärase täite-, isolatsiooni- või 
alusmaterjali;

Or. pl

Muudatusettepanek 41
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. kutsub komisjoni üles esitama lõpuks 
uut ökoinnovatsiooni tegevuskava, mille 
avaldamist oodatakse juba alates 2010. 
aastast, kuid mis viibib ikka veel;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. märgib, et ressursitõhusus ei tohiks 
olla eesmärk omaette, vaid peaks selle 
asemel olema vahend, mille abil 
saavutada areng, majanduskasv, 
jätkusuutlikkus, konkurentsivõime, 
tööhõive ja jõukus Euroopa kodanikele ja 
ettevõtjatele;

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. on seisukohal, et loodusvaradega, 
muu hulgas lisaainetega täiendatud puidu 
ja mineraalainetega, saab edukalt 
asendada praegu kasutatavaid 
ehitusmaterjale;

Or. pl

Muudatusettepanek 44
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. palub Euroopa Komisjonil kaaluda, 
kuidas oleks töötleva tööstuse raames 
võimalik edendada mõõdulähedase vormi 
tootmistehnoloogiaid;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 d. kutsub komisjoni üles nõudma 
liikmesriikidelt tööstussümbioosi 
meetmete ja ökotööstusparkide arengu 
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aktiivset edendamist ning nende tegevuste 
toetamist eriprogrammiga, mis on 
suunatud tööstuse esindajatele ja selles 
valdkonnas vastutavatele kohaliku arengu 
asutustele või ametitele;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 4 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 d. märgib, et lõppkasutajate puudumine 
takistab oluliselt sorteeritud olmejäätmete 
täielikku ringlussevõttu; on seisukohal, et 
innovaatilised tehnoloogiad ja VKEde 
finantstoetusskeemid on ülimalt olulised 
selleks, et neid ressursse kasutades saaks 
toota kõrge kvaliteediga, turuvajadustele 
orienteeritud tooteid;

Or. pl

Muudatusettepanek 47
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 e. nõuab piisavate rahaliste vahendite 
eraldamist ressursitõhususe 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmidele Horisont 2020 programmi 
raames, seda nii ühiskondlike 
probleemide ja tööstuse konkurentsivõime 
programmide kui ka VKEde konkreetsete 
vahendite puhul; tunneb heameelt 
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ressursitõhususe finantseerimise 
ümarlaua loomise üle;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 f. nõuab Euroopa 
innovatsioonipartnerluse ja 
teadmusinnovatsiooni keskuseid, mille 
rajamine on ette nähtud toorainetega 
seoses ning mis ei käsitleks üksnes 
ressursside jätkusuutliku kasutamise, 
majandamise ja taastöötlemise aspekte, 
vaid samuti ennetust, taaskasutust ja 
asendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 g. on veendunud, et keskkonnahoidlik 
riigihange on oluline vahend, et edendada 
ressursitõhusust ja ressursitõhusamate 
toodete kasutuselevõttu; on veendunud, et 
ELi ja liikmesriikide tasandil tuleb 
karmistada meetmeid kriteeriumide 
väljatöötamiseks ja nende 
kasutuselevõtuks avaliku sektori asutuste 
poolt;
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Or. en

Muudatusettepanek 50
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 h (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 h. kutsub komisjoni üles uurima, kuidas 
on võimalik suurendada ressursitõhusust 
ELi mäe- ja töötlevas tööstuses, et tõsta 
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust, 
edendades muu hulgas uute tehnoloogiate 
kasutuselevõttu ning tõhustades lisaks 
baasmetallidele kõrvalsaaduste tootmist;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on veendunud, et Euroopa mineraali- ja
metallivarude ning metsade edendamiseks 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Põhja-Euroopa võib aidata 
ELi toormaterjalivajadust täita ning 
nõuab ressursside strateegilist ja
keskkonnahoidlikku arendamist ja 
majandamist;

5. on seisukohal, et Euroopa ressursse 
tuleks majandada strateegilisemalt ja 
keskkonnahoidlikumalt;

Or. nl

Muudatusettepanek 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek
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Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on veendunud, et Euroopa mineraali- ja 
metallivarude ning metsade edendamiseks 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi; rõhutab,
et Põhja-Euroopa võib aidata ELi 
toormaterjalivajadust täita ning nõuab 
ressursside strateegilist ja 
keskkonnahoidlikku arendamist ja 
majandamist;

5. on veendunud, et Euroopas 
olemasolevate ressursside, eelkõige 
mineraalide, metalli ja puidu, samuti 
energiavarude, sh fossiilkütuse
edendamiseks tuleb teha suuremaid 
jõupingutusi; rõhutab Euroopale omast 
potentsiaali, mis võib aidata ELi 
toormaterjalivajadust täita ning nõuab 
ressursside strateegilist ja 
keskkonnahoidlikku arendamist ja 
majandamist;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on veendunud, et Euroopa mineraali- ja 
metallivarude ning metsade edendamiseks 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi; rõhutab, 
et Põhja-Euroopa võib aidata ELi 
toormaterjalivajadust täita ning nõuab 
ressursside strateegilist ja 
keskkonnahoidlikku arendamist ja 
majandamist;

5. on veendunud, et Euroopa mineraali- ja 
metallivarude ning metsade edendamiseks 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi; rõhutab, 
et Põhja-Euroopa võib aidata ELi 
toormaterjalivajadust täita ning nõuab 
ressursside strateegilist ja 
keskkonnahoidlikku arendamist ja 
majandamist ning Euroopa sõltuvuse 
vähendamist mittekeskkonnahoidlike 
meetoditega toodetud tooraine impordist;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Konrad Szymański
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Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on veendunud, et Euroopa mineraali- ja 
metallivarude ning metsade edendamiseks 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi; rõhutab,
et Põhja-Euroopa võib aidata ELi 
toormaterjalivajadust täita ning nõuab 
ressursside strateegilist ja 
keskkonnahoidlikku arendamist ja 
majandamist;

5. on veendunud, et Euroopa mineraali- ja 
metallivarude ning metsade edendamiseks 
tuleb teha suuremaid jõupingutusi; rõhutab, 
et Euroopa võib aidata ELi 
toormaterjalivajadust täita ning nõuab 
ressursside strateegilist ja 
keskkonnahoidlikku arendamist ja 
majandamist;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et liikmesriikide 
tööstused peaksid rohkem tuginema 
kodumaisele toorainele; märgib, et 
kodumaiste ressursside majandamisega 
tuleks tagada, et neid ei raisata ning neid 
kasutatakse kohalike kogukondade 
hüvanguks, näiteks maksutagastuste 
kaudu või töökohtade loomise teel 
tooraine töötlemistehastes, mis asuvad 
tooraine kasutuskoha lähedal;

Or. pl

Muudatusettepanek 56
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisoni ja liikmesriike 
järgmise teadusuuringute 
raamprogrammi kontekstis üles töötama 
välja teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmi selliste uute ainete ja 
materjalide valdkonnas, millega saaks 
tulevikus asendada olemasolevaid 
tooraineid, millest on praegu puudus;

Or. ro

Muudatusettepanek 57
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et liikmesriikidele 
maavarade kindluse tagamiseks tuleb 
kaaluda säästva arengu alust 
fossiilkütusemaardlate kaitsmise, 
potentsiaalsete ressursibaaside 
arendamise ja nõuetekohase maavarade 
kasutamise poliitika loomise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et Põhja-Euroopa metsadel 
on suur potentsiaal aidata kaasa ELi 
energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisele ning pakkuda võimalusi 
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ELi ehitussektori energiatõhususe 
suurendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. julgustab ELi edendama taastuva 
tooraine biomassi rakendamist „bio”-
põhiste toodete tootmiseks ja 
kasutamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. arvestades metsavarudest koosneva 
looduskapitali ja metsamaterjali 
keskkonnanäitajate tähtsust, rõhutab 
vajadust tugevdada Euroopa Liidu 
metsade kaitset ja sellega seotud ohtude 
ennetusvahendeid; nõuab 
metsatulekahjude ja kahjurite tekitatud 
kahjustuste ennetusmeetmetele 
pühendatud finantsinstrumendi 
rakendamist; kutsub komisjoni üles 
uurima koos metsatööstusega võimalusi 
konkreetsete tegevuste rakendamiseks, 
mille eesmärk on tagada metsavarude 
säästev kasutamine, sealhulgas 
katseprojektide kaudu; julgustab 
olemasolevate metsandust käsitlevate 
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meetmete paremat kasutamist ELi 
erinevate poliitikasuundade raamistikus, 
et tõsta metsade majanduslikku väärtust 
ja tagada metsamaterjali parem 
kättesaadavus, näiteks maaelu 
arengukavades kehtestatud 
ümberistutamise teel;

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. rõhutab, et on vaja investeerida 
tooraine ja haruldaste muldmetallide 
ringlussevõttu, arvestades, et haruldaste 
muldmetallide kaevandamisel, töötlemisel 
ja ringlussevõtul on suur keskkonnamõju, 
kui seda ei tehta nõuetekohaselt;

Or. ro

Muudatusettepanek 62
Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, kui tähtis on suurendada 
ebaseadusliku jäätmeekspordi 
kontrollimist, et hoida väärtuslikku 
toorainet ELis;

Or. nl
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Muudatusettepanek 63
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et tooraine ja tehnoloogilise 
väärtusega metallide ülemaailmne 
konkurents on suurenenud; rõhutab, et see, 
kas Euroopa jääb keskkonnahoiu alal 
üleilmselt juhtivale positsioonile ja kui 
palju ELi keskkonnahoidlike töökohti 
suudetakse luua, sõltub suurel määral 
sellest, kas nende imporditavate ressursside 
tarned on püsivad; nõuab, et ELi 
kaubanduspoliitika põhineks läbipaistvusel 
ja vastastikusel kasulikkusel ning et selles 
võetaks arvesse ekspordiriikide 
demokraatiat, keskkonda ja säästvat 
arengut.

6. rõhutab, et tooraine ja tehnoloogilise 
väärtusega metallide ülemaailmne 
konkurents on suurenenud; rõhutab, et see, 
kas Euroopa jääb ülemaailmse säästva 
arengu alal poliitiliselt ja tehnoloogiliselt
juhtivale positsioonile ja kui palju ELi 
jätkusuutlikke töökohti suudetakse luua, 
sõltub suurel määral sellest, kas nende 
imporditavate ressursside tarned on 
püsivad; nõuab tervikliku rahvusvahelise 
strateegia väljatöötamist haruldaste 
muldmetallide jätkusuutliku Euroopa 
tarne ja Euroopa lisandväärtuse kohta 
väga lühikese aja jooksul; nõuab, et ELi 
kaubanduspoliitika põhineks läbipaistvusel 
ja vastastikusel kasulikkusel ning et selles 
võetaks arvesse ekspordiriikide 
demokraatiat, keskkonda ja säästvat 
arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et tooraine ja tehnoloogilise 
väärtusega metallide ülemaailmne 
konkurents on suurenenud; rõhutab, et see, 
kas Euroopa jääb keskkonnahoiu alal 
üleilmselt juhtivale positsioonile ja kui 
palju ELi keskkonnahoidlike töökohti 
suudetakse luua, sõltub suurel määral 

6. rõhutab, et tooraine ja tehnoloogilise 
väärtusega metallide ülemaailmne 
konkurents on suurenenud; rõhutab, et see, 
kas Euroopa jääb keskkonnahoiu alal 
üleilmselt juhtivale positsioonile ja kui 
palju ELi keskkonnahoidlikke töökohti 
suudetakse luua, sõltub suurel määral 
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sellest, kas nende imporditavate ressursside 
tarned on püsivad; nõuab, et ELi 
kaubanduspoliitika põhineks läbipaistvusel 
ja vastastikusel kasulikkusel ning et selles 
võetaks arvesse ekspordiriikide 
demokraatiat, keskkonda ja säästvat 
arengut.

sellest, kas nende imporditavate ressursside 
tarned on püsivad; nõuab, et ELi 
tööstusinnovatsiooni poliitika põhineks 
vähendamise, taaskasutuse, 
taastöötlemise ja asendamise põhimõtetel 
ning et ELi kaubanduspoliitika põhineks 
läbipaistvusel ning et selles võetaks arvesse 
ekspordiriikide demokraatiat, keskkonda ja 
säästvat arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Herbert Reul

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et tooraine ja tehnoloogilise 
väärtusega metallide ülemaailmne 
konkurents on suurenenud; rõhutab, et see, 
kas Euroopa jääb keskkonnahoiu alal 
üleilmselt juhtivale positsioonile ja kui 
palju ELi keskkonnahoidlike töökohti 
suudetakse luua, sõltub suurel määral 
sellest, kas nende imporditavate ressursside 
tarned on püsivad; nõuab, et ELi 
kaubanduspoliitika põhineks läbipaistvusel 
ja vastastikusel kasulikkusel ning et selles 
võetaks arvesse ekspordiriikide 
demokraatiat, keskkonda ja säästvat 
arengut.

6. rõhutab, et tooraine ja tehnoloogilise 
väärtusega metallide ülemaailmne 
konkurents on suurenenud; rõhutab, et see, 
kas Euroopa jääb konkurentsi alal 
üleilmselt juhtivale positsioonile ja kui 
palju ELi jätkusuutlikke töökohti 
suudetakse luua, sõltub suurel määral 
sellest, kas nende imporditavate ressursside 
tarned on püsivad; nõuab, et ELi 
kaubanduspoliitika põhineks läbipaistvusel 
ja vastastikusel kasulikkusel ning et selles 
võetaks arvesse ekspordiriikide 
demokraatiat, keskkonda ja säästvat 
arengut.

Or. de

Muudatusettepanek 66
Konrad Szymański

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et tooraine ja tehnoloogilise 
väärtusega metallide ülemaailmne 
konkurents on suurenenud; rõhutab, et see, 
kas Euroopa jääb keskkonnahoiu alal
üleilmselt juhtivale positsioonile ja kui 
palju ELi keskkonnahoidlike töökohti 
suudetakse luua, sõltub suurel määral 
sellest, kas nende imporditavate ressursside 
tarned on püsivad; nõuab, et ELi 
kaubanduspoliitika põhineks läbipaistvusel 
ja vastastikusel kasulikkusel ning et selles 
võetaks arvesse ekspordiriikide 
demokraatiat, keskkonda ja säästvat 
arengut.

6. rõhutab, et tooraine ja tehnoloogilise 
väärtusega metallide ülemaailmne 
konkurents on suurenenud; rõhutab, et see, 
kas Euroopa jääb üleilmselt juhtivale 
positsioonile ja kui palju ELi töökohti 
suudetakse luua, sõltub suurel määral 
sellest, kas nende imporditavate ressursside 
tarned on püsivad; nõuab, et ELi 
kaubanduspoliitika põhineks läbipaistvusel 
ja vastastikusel kasulikkusel ning et selles 
võetaks arvesse ekspordiriikide 
demokraatiat, keskkonda ja säästvat 
arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab, et rohkem tähelepanu 
pöörataks innovaatilistele tehnoloogiatele, 
mis muudavad võimalikuks taastada ja 
taaskasutada väärtuslikku toorainet, nagu 
näiteks kasulike materjalide eraldamine 
prügilatest ja olmeprügist;

Or. nl

Muudatusettepanek 68
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub komisjonil tõhustada 
nõuandeteenuseid ressursitõhususe 
vallas, eriti VKEde jaoks, näiteks 
tugevdades selleks asjakohaseid 
programme Konkurentsivõime ja 
Uuendustegevuse Täitevasutuse (EACI) 
raames; palub komisjonil toetada selle 
valdkonna VKEsid, edendades parimate 
tavade vahetamist liikmesriikide vahel, 
pakkudes juurdepääsu teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi ja programmi 
Horisont 2020 asjaomastele 
teadusuuringutele;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab oskuste ja koolituse tähtsust; 
palub komisjonil ja liikmesriikidel astuda 
selles kontekstis tihedasse dialoogi 
sotsiaalpartneritega, akadeemiliste 
ringkondade ja ettevõtjatega; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles koostöös 
ettevõtjate ja akadeemiliste 
ringkondadega toetama ressursitõhusust 
ülikoolide eriprogrammide ja 
stipendiumide kaudu; toetab lisaks selle 
valdkonna teabevahetusprogramme, 
näiteks Erasmus Munduse maavarade ja 
keskkonna programmi;

Or. en


