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Módosítás 1
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. az Európa 2020 stratégia céljainak 
elérése érdekében hangsúlyozza az 
erőforrás-hatékonyság jelentőségét;
kiemeli, hogy gazdasági növekedésnek az 
erőforrás-felhasználástól való elválasztása 
alapvető Európa ipari versenyképességének 
növelésében, valamint az importált 
erőforrásoktól való relatív függőség 
csökkentésében;

1. az Európa 2020 stratégia céljainak 
elérése érdekében hangsúlyozza az 
erőforrás-hatékonyság jelentőségét;
kiemeli, hogy gazdasági növekedésnek az 
erőforrás-felhasználástól való elválasztása 
alapvető Európa ipari versenyképességének 
növelésében, valamint az importált 
erőforrásoktól való relatív függőség 
csökkentésében; kéri a Bizottságot, hogy 
adjon további részleteket arra 
vonatkozóan, hogy az európai szemeszter 
folyamatán belül konkrétan hogyan 
fogják értékelni a tagállamok által az 
erőforrás-hatékonyság növelése 
irányában tett előrelépéseket,  kéri a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el nemzeti 
erőforrás-hatékonysági ütemterveket, 
amelyek konkrét intézkedéseket és célokat 
tartalmaznak az európai uniós ütemterv 
céljaival összhangban;

Or. en

Módosítás 2
Kent Johansson

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. az Európa 2020 stratégia céljainak 
elérése érdekében hangsúlyozza az 
erőforrás-hatékonyság jelentőségét;
kiemeli, hogy gazdasági növekedésnek az 
erőforrás-felhasználástól való elválasztása 

1. az Európa 2020 stratégia céljainak 
elérése érdekében hangsúlyozza az 
erőforrás-hatékonyság jelentőségét;
kiemeli, hogy a gazdasági növekedésnek 
az erőforrás-felhasználástól való 
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alapvető Európa ipari versenyképességének 
növelésében, valamint az importált 
erőforrásoktól való relatív függőség 
csökkentésében;

elválasztása alapvető Európa ipari 
versenyképességének növelésében, 
valamint az importált erőforrásoktól való 
relatív függőség csökkentésében; szilárd 
meggyőződése, hogy a kutatást és az 
innovációt szolgáló Horizont 2020 
keretprogramnak alapvető szerepet kell 
játszania e tekintetben;

Or. en

Módosítás 3
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. az Európa 2020 stratégia céljainak 
elérése érdekében hangsúlyozza az 
erőforrás-hatékonyság jelentőségét;
kiemeli, hogy gazdasági növekedésnek az 
erőforrás-felhasználástól való elválasztása 
alapvető Európa ipari 
versenyképességének növelésében, 
valamint az importált erőforrásoktól való
relatív függőség csökkentésében;

1. az Európa 2020 stratégia céljainak 
elérése érdekében hangsúlyozza a 
természetierőforrás-hatékonyság
jelentőségét; kiemeli, hogy Európa ipari 
versenyképességének növelése, valamint 
az importált nyersanyagoktól való
jelenlegi függőségének csökkentése 
érdekében szét kell választani a gazdasági 
növekedést az erőforrások nem hatékony, 
a környezetre ártalmas felhasználásától;

Or. pl

Módosítás 4
Gaston Franco

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. az Európa 2020 stratégia céljainak 
elérése érdekében hangsúlyozza az 
erőforrás-hatékonyság jelentőségét;
kiemeli, hogy gazdasági növekedésnek az 

1. az Európa 2020 stratégia céljainak 
elérése érdekében hangsúlyozza az 
erőforrás-hatékonyság jelentőségét;
kiemeli, hogy gazdasági növekedésnek az 
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erőforrás-felhasználástól való elválasztása
alapvető Európa ipari versenyképességének 
növelésében, valamint az importált 
erőforrásoktól való relatív függőség 
csökkentésében;

erőforrás-felhasználástól, azaz az 
anyagfelhasználástól1 való teljes 
szétválasztása alapvető Európa ipari 
versenyképességének növelésében, 
valamint az importált erőforrásoktól való 
relatív függőség csökkentésében;

Or. fr

Módosítás 5
Gaston Franco

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri a Bizottságot, hogy a lehető 
leghamarabb hozzon létre életcikluson 
alapuló mérőszámot az 
anyagfelhasználásra, amely magában 
foglalja a rejtett áramlásokat is, azaz az 
EU-n kívüli környezeti nyomásokat és a 
hiányok és függőségek eltolódását, a 
forráshatékonyság kiemelt 
mutatószámainak vonatkozásában 
határértékek megadásával;

Or. fr

Módosítás 6
Adam Gierek

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

                                               
1 (Az anyagok az erőforrások speciális osztályát alkotják: a természeti erőforrások különféle formái (biomassza, 
kitermelt ásványok, a fémtartalmú ásványkincsek, a fosszilis energiaforrások) a kitermeléstől az ártalmatlanításig 
terjedő folyamaton mennek keresztül. Az anyagok tehát mindent magunkban foglalnak, amit kitermeltek vagy 
természeti erőforrásokból kinyertek, legyen az szerves vagy szervetlen, az életciklus bármely pontján.)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy a víz alapvető 
fontosságú erőforrás, amelyet meg kell 
védeni, és amellyel hatékonyan kell 
gazdálkodni az EU-ban; úgy véli, hogy 
mivel a vízgyűjtő medencék általában több 
tagállam területén helyezkednek el, közös 
beruházásokra van szükség a 
vízgazdálkodás területén;

Or. pl

Módosítás 7
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a.  felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
évente 5,25 milliárd EUR értékű 
újrahasznosítható hulladékot − például 
papírt, üveget, műanyagot, alumíniumot 
és acélt − termel, míg ezek összességének 
újrahasznosításával elkerülhető lenne a 
148 millió tonnás szén-dioxid-kibocsátás,

Or. ro

Módosítás 8
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a városi hulladék 
hatékonyabb kezelésével elkerülhető lenne 
2020-ban a 92 millió tonna 
üvegházhatású gáz kibocsátása (1995-höz 
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képest), miközben több mint 500 000 
munkahely jönne létre Európában, ha a 
tagállamok a hulladék 70%-át 
újrahasznosítanák;

Or. ro

Módosítás 9
Herbert Reul

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a forráshatékonysági 
politika sikere nagymértékben függ az EU 
összes idevonatkozó belső és külső 
politikáival való összhangjától, valamint a 
tagállamoknak az alkalmazása iránt 
mutatott politikai elkötelezettségétől;
sürgeti a Bizottságot, hogy tegye világossá 
a célokat annak biztosítása érdekében, 
hogy a kiemelt javaslat sikeres legyen;

2. rámutat, hogy a forráshatékonysági 
politika sikere nagymértékben függ az EU 
összes idevonatkozó belső és külső 
politikáival való összhangjától, valamint a 
tagállamoknak az alkalmazása iránt 
mutatott politikai elkötelezettségétől; ezért 
a tematikai átfedések miatt sürgeti a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy az 
erőforrás-hatékony Európa összhangban
legyen az európai uniós nyersanyag-
stratégiával;

Or. de

Módosítás 10
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a forráshatékonysági 
politika sikere nagymértékben függ az EU 
összes idevonatkozó belső és külső 
politikáival való összhangjától, valamint a 
tagállamoknak az alkalmazása iránt 
mutatott politikai elkötelezettségétől;

2. rámutat, hogy a forráshatékonysági 
politika sikere nagymértékben függ az EU 
összes idevonatkozó belső és külső 
politikáival való összhangjától, valamint a 
tagállamoknak az alkalmazása iránt 
mutatott politikai elkötelezettségétől;



PE478.372v01-00 8/37 AM\885585HU.doc

HU

sürgeti a Bizottságot, hogy tegye világossá 
a célokat annak biztosítása érdekében, 
hogy a kiemelt javaslat sikeres legyen;

sürgeti a Bizottságot, hogy tegye világossá 
a célokat és az intézkedéseket, beleértve a 
speciális célokat és konkrét jogalkotási 
kezdeményezéseket is, az azok 
támogatásához szükséges alapok és 
pénzügyi mechanizmusok által 
alátámasztva, annak biztosítása érdekében, 
hogy a kiemelt javaslat sikeres legyen;

Or. en

Módosítás 11
Konrad Szymański

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a forráshatékonysági 
politika sikere nagymértékben függ az EU 
összes idevonatkozó belső és külső
politikáival való összhangjától, valamint a 
tagállamoknak az alkalmazása iránt 
mutatott politikai elkötelezettségétől;
sürgeti a Bizottságot, hogy tegye világossá 
a célokat annak biztosítása érdekében, 
hogy a kiemelt javaslat sikeres legyen;

2. rámutat, hogy a forráshatékonysági 
politika sikere nagymértékben függ az EU 
összes idevonatkozó belső és külső 
politikáival való összhangjától, valamint a 
tagállamoknak az alkalmazása iránt 
mutatott politikai elkötelezettségétől;
sürgeti a Bizottságot, hogy érjen el
konszenzust a Rio+20 előtti világos, 
elérhető és könnyen mérhető célokra és 
mutatószámokra vonatkozóan annak 
biztosítása érdekében, hogy a kiemelt 
javaslat sikeres legyen;

Or. en

Módosítás 12
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a forráshatékonysági 
politika sikere nagymértékben függ az EU 

2. rámutat, hogy a forráshatékonysági 
politika sikere nagymértékben függ az EU 
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összes idevonatkozó belső és külső 
politikáival való összhangjától, valamint a 
tagállamoknak az alkalmazása iránt 
mutatott politikai elkötelezettségétől;
sürgeti a Bizottságot, hogy tegye világossá
a célokat annak biztosítása érdekében, 
hogy a kiemelt javaslat sikeres legyen;

összes idevonatkozó belső és külső 
politikáival való összhangjától, valamint a 
tagállamoknak az alkalmazása iránt 
mutatott politikai elkötelezettségétől;
sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
kötelező célokat annak biztosítása 
érdekében, hogy a kiemelt javaslat sikeres 
legyen;

Or. nl

Módosítás 13
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az EU-nak 
fokozottabban kell támogatnia a kutatási, 
innovációs és fejlesztési tevékenységeket, 
ha középtávon biztosítani akarja a 
hatékonyabb erőforrás-felhasználáshoz és 
a magasabb gazdasági 
versenyképességhez szükséges 
technológiák rendelkezésre állásának és 
teljesítményének javítását;

Or. ro

Módosítás 14
Konrad Szymański

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről az 
erőforrás-felhasználás felé kellene 
elmozdítani; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 

törölve
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hogy szüntessék meg a környezeti 
szempontból káros támogatásokat;

Or. en

Módosítás 15
Herbert Reul

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről az 
erőforrás-felhasználás felé kellene 
elmozdítani; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 
hogy szüntessék meg a környezeti 
szempontból káros támogatásokat;

3. véleménye szerint az ásványi 
készletekre kivetett adó nem megfelelő 
fiskális eszköz az erőforrás-hatékonyság 
fokozásához;

Or. de

Módosítás 16
Adam Gierek

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről az
erőforrás-felhasználás felé kellene 
elmozdítani; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 
hogy szüntessék meg a környezeti 
szempontból káros támogatásokat;

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az termelési költségekre kivetett 
adót a munkaerőről az nyersanyagok, 
egyéb anyagok és felhasznált energiák
felé kellene elmozdítani úgy, hogy az 
erőforrások teljes költsége csökkenjen, ne 
pedig emelkedjen; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 
hogy szüntessék meg a környezeti 
szempontból káros támogatásokat;

Or. pl
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Módosítás 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről az 
erőforrás-felhasználás felé kellene 
elmozdítani; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 
hogy szüntessék meg a környezeti 
szempontból káros támogatásokat;

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről az 
erőforrás-felhasználás felé kellene 
elmozdítani; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 
hogy szüntessék meg a környezeti 
szempontból káros támogatásokat, amit oly 
módon kell elérni, hogy az ne károsítsa az 
EU versenyképességét, és ne növelje a 
CO2-kibocsátás áthelyezésének 
kockázatát;

Or. en

Módosítás 18
Kent Johansson

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről az 
erőforrás-felhasználás felé kellene 
elmozdítani; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 
hogy szüntessék meg a környezeti 
szempontból káros támogatásokat;

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről az 
erőforrás-felhasználás felé kellene 
elmozdítani; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 
hogy szüntessék meg a környezeti 
szempontból káros támogatásokat; sürgeti 
a tagállamokat, hogy a zöld közbeszerzés 
révén támogassák az új technológiákat és 
a fenntartható növekedést;

Or. en
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Módosítás 19
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről az 
erőforrás-felhasználás felé kellene 
elmozdítani; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 
hogy szüntessék meg a környezeti 
szempontból káros támogatásokat;

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről az 
erőforrás-felhasználás felé kellene 
elmozdítani; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 
hogy szüntessék meg a környezeti 
szempontból káros támogatásokat azáltal, 
hogy terveket, ütemterveket és jelentéseket 
készítenek azokról nemzeti 
reformprogramjuk keretében;

Or. en

Módosítás 20
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről az 
erőforrás-felhasználás felé kellene 
elmozdítani; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 
hogy szüntessék meg a környezeti 
szempontból káros támogatásokat;

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről az 
erőforrás-felhasználás felé kellene 
elmozdítani; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 
hogy minél gyorsabban szüntessék meg a 
környezeti szempontból káros 
támogatásokat;

Or. nl

Módosítás 21
Krišjānis Kariņš
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről az 
erőforrás-felhasználás felé kellene 
elmozdítani; üdvözli a tagállamok 
ösztönzésére irányuló azon szándékot, 
hogy szüntessék meg a környezeti 
szempontból káros támogatásokat;

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, 
miszerint az adózást a munkaerőről a 
fogyasztás felé kellene elmozdítani;
üdvözli a tagállamok ösztönzésére irányuló 
azon szándékot, hogy szüntessék meg a 
környezeti szempontból káros 
támogatásokat;

Or. en

Módosítás 22
Konrad Szymański

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy az erőforrás-
hatékonyságnak azt kell célul tűznie, hogy 
segítse Európát a technikai teljesítmény 
javításában, hogy minél többet tudjon 
kinyerni az értéklánc teljes hosszán (a 
bányászat, a feldolgozás, a finomítás és az 
újrahasznosítás során);

Or. en

Módosítás 23
Konrad Szymański

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megjegyzi, hogy a közvetett adóztatás, 
illetve a meglévő támogatások megvonása 
nem lehet megfelelő eszköz az erőforrás-
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hatékonyság növeléséhez, mivel az számos 
ágazatban negatív externáliákhoz 
vezethet, és társadalmi igazságossággal 
kapcsolatos aggályokat ébreszthet; a 
nyersanyagok teljes költségének növelése 
azt is maga után vonhatja, hogy a 
beruházást az EU-n kívülre helyezik át;

Or. en

Módosítás 24
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába;

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába; fokozottan kéri a 
Bizottságot, hogy alaposan fontolja meg, 
hogy a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv hatályát kiterjesszék úgy, hogy az 
olyan kritériumok is beletartozzanak, mint 
az erőforrás-hatékonyság, az 
újrahasznosított anyagok aránya, a 
tartósság és az újrafelhasználhatóság; 
meggyőződése, hogy a ezzel 
összefüggésben a szabványosítás jelentős 
szerepet játszik; kéri az Európai 
Bizottságot, hogy a teljesítménynövelésre 
ösztönző hatékony mechanizmusként 
vegyen fontolóra egy magasan teljesítő 
programot;

Or. en
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Módosítás 25
Herbert Reul

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába;

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába; támogatja a Bizottság 
azon nézetét, hogy ezt az átmenetet olyan 
politikák révén kell kialakítani, amelyek 
az EU növekedése, a munkahelyek és az 
energiabiztonság szempontjából a legtöbb 
előnnyel járnak;

Or. de

Módosítás 26
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
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hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába;

hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába, mellyel 
összefüggésben mindig figyelembe kell 
venni a termék teljes életciklusát, különös 
figyelmet fordítva a nyersanyagok 
újrafelhasználására életciklusuk végén 
(bölcsőtől bölcsőig);

Or. nl

Módosítás 27
Adam Gierek

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források 
újrafeldolgozásába, valamint a 
hulladékgazdálkodásba, a hulladékok 
helyettesítésébe és újrahasznosításába;

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a társadalom 
fogyasztási mintázata tekintetében és a 
termelésben, amelyet a teljesítmény és 
nem a trendek határoznak meg, és amit az 
intelligens erőforrás-felhasználást elősegítő 
új megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be olyan termékek 
tervezésébe, amelyek (a forgalomba 
hozataluktól a hasznos élettartamuk 
végéig) hosszú időn át megbízhatóan 
működnek, és amelyek elhasználódásukat 
követően könnyen kezelhetők az 
újrafeldolgozás és a hulladékkezelés 
tekintetében, valamint amelyek könnyen 
javíthatók és újrahasznosíthatók;

Or. pl

Módosítás 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába;

4. kiemeli, hogy számos ipari ágazat, 
különösen azok, amelyek ki vannak téve a 
nemzetközi versenynek − főleg az óriási 
áremelkedések által vezérelve −, 
fokozatosan növelik hatékonyságukat az 
erőforrások felhasználása tekintetében; 
hangsúlyozza azonban, hogy az erőforrás-
hatékonyság fejlesztéséhez további
alapvető szerkezeti változásra van szükség 
a fogyasztásban és a termelésben, amit
elsősorban az intelligens erőforrás-
felhasználást elősegítő új megoldásokkal 
lehet elérni, ezért kéri, hogy fektessenek be 
a termékek tervezésébe, a források 
újrafeldolgozásába, valamint a 
hulladékgazdálkodásba, a helyettesítésbe 
és újrahasznosításba;

Or. en

Módosítás 29
Gaston Franco

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába;

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit a hatékony erőforrás-
felhasználást elősegítő új megoldásokkal 
lehet elérni; ezért kéri, hogy fektessenek be 
a termékek fenntartható tervezésébe, a 
források helyettesítésébe és 
újrafelhasználásába, a hulladékok
újrafeldolgozásába, valamint a 
hulladékgazdálkodásba;

Or. fr



PE478.372v01-00 18/37 AM\885585HU.doc

HU

Módosítás 30
Kent Johansson

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába;

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába; a környezetbarát 
tervezésről szóló irányelv teljes 
végrehajtására és hatályának 
kiterjesztésére szólít fel;

Or. en

Módosítás 31
Konrad Szymański

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába;

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába, valamint az új 
fenntartható bányászati technológiák 
kutatásába;
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Or. en

Módosítás 32
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába;

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
fejlesztéséhez alapvető szerkezeti 
változásra van szükség a fogyasztásban és 
a termelésben, amit az intelligens 
erőforrás-felhasználást elősegítő új 
megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, 
hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, az innovatív üzleti 
modellekbe, a források újrafeldolgozásába, 
valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és 
újrahasznosításába;

Or. en

Módosítás 33
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a Bizottságot, hogy hangolja össze 
a forrás-hatékonyságot az integrált 
iparpolitika és az innovatívUnió kiemelt 
kezdeményezések terén, beleértve az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó, 
erőforrás- és energiahatékony gazdaság 
felé való átmenethez szükséges hosszú 
távú ágazati stratégiák és politikák 
kialakítását is;
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Or. en

Módosítás 34
Gaston Franco

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv és különösen a 
hulladékhierarchia azonnali 
végrehajtására, amelynek célja, hogy 
előnyben részesítse a megelőzést, az 
újrahasznosítást és az újrafeldolgozást, 
illetve egyéb módokon való visszanyerést 
az ártalmatlanítási módszerekkel 
szemben, ugyanakkor folytassa a 
hulladéklerakóban történő elhelyezés 
fokozatos visszaszorítását;

Or. fr

Módosítás 35
Adam Gierek

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a figyelmet arra, hogy azonos 
teljesítményszintet elérni képes alternatív 
termékek használatára van szükség a 
magas energia- és anyagszükségletű 
fogyasztási mintázatok megváltoztatása 
érdekében, valamint alternatív 
nyersanyagok és egyéb anyagok 
használatára, amelyek csökkentik az 
előállítási folyamat energiaszükségletét;

Or. pl
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Módosítás 36
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi, hogy a legbiztosabb 
módszer az erőforrás-hatékonyság 
elérésére az európai ipari képességek, a 
növekedési potenciál és a versenyképesség 
visszavetése nélkül a fejlesztésbe és az 
innovációba való beruházás; ezért kéri, 
hogy hangolják össze a K+F+I-
erőfeszítéseket az erőforrás-
hatékonyságra irányuló célkitűzésekkel;

Or. en

Módosítás 37
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy mivel az éghajlat-változás 
ivóvízhiányhoz vezetett, 2012. június 30-ig 
fogadják el az Uniónak az ivóvíz 
védelmére és hatékony felasználására 
vonatkozó stratégiáját és cselekvési tervét;

Or. ro

Módosítás 38
Konrad Szymański

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)



PE478.372v01-00 22/37 AM\885585HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a saját erőforrások 
felhasználásának jelentőségét az európai 
ipar versenyképessége és innovációja 
szempontjából; hangsúlyozza az új 
bányászati technológiák szerepét a 
fenntartható bányászat terén;

Or. en

Módosítás 39
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza annak jelentőségét, 
hogy megfelelő mechanizmusok és 
módszerek álljanak rendelkezésre 
Európában az erőforrások jelenlegi 
használatának mérésére és jövőre 
vonatkozó előrejelzésére valamennyi 
ágazatra vonatkozóan annak érdekében, 
hogy hathatós erőforrás-hatékonysági 
politikát lehessen kialakítani, hogy a 
jövőbeli trendeket módosítani tudják és 
kezelni lehessen a nyersanyagokból 
jelentkező tényleges vagy mesterséges 
hiányt;

Or. en

Módosítás 40
Adam Gierek

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. rámutat arra, hogy az entrópia 
növekedése azt jelenti, hogy jelenleg nem 
minden termelési hulladékot lehet eredeti 
állapotában helyreállítani alacsony 
energiafelhasználású újrahasznosítással; 
rámutat arra, hogy másodlagos 
felhasználási módokat lehet találni ezen 
hulladékok számára, azaz kiváló kitöltő, 
szigetelő vagy alapozó anyagok lehetnek; 

Or. pl

Módosítás 41
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a Bizottságot, hogy végre 
terjesszen elő ökoinnovációs cselekvési 
tervet, melynek közzétételét eredetileg 
2010-re tervezték, de folyamatosan 
elhalasztják;

Or. en

Módosítás 42
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. megjegyzi, hogy az erőforrás-
hatékonyság önmagában nem jelenthet 
befejezést, hanem annak az európai 
polgárok és vállalatok számára a fejlődés, 
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a növekedés, a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, a foglalkoztatás és a 
jólét elengedhetetlen eszközét kell 
jelentenie;

Or. en

Módosítás 43
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. úgy véli, hogy a természetes anyagok, 
− a feldolgozott fát és a feldolgozott 
ásványi anyagokat is beleértve −, 
sikeresen felhasználhatók a manapság 
használatos építőanyagok 
helyettesítőiként;

Or. pl

Módosítás 44
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. kéri az Európai Bizottságot, gondolja 
át, hogy a közeli hálózatos gyártási 
technológiák milyen módon támogathatók 
a gyártóiparon belül;

Or. en
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Módosítás 45
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. kéri a Bizottságot, írja elő a 
tagállamok számára, hogy aktívan 
támogassák az ipari együttműködéseket és 
az ökoipari parkok kifejlesztését, valamint 
hogy az ipari szereplőket és az e téren 
illetékes helyi fejlesztési ügynökségeket és 
hivatalokat megcélzó speciális programok 
révén támogassák ezen tevékenységeket;

Or. en

Módosítás 46
Adam Gierek

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. rámutat arra, hogy a végfelhasználók 
hiánya jelentős akadályt jelent a szelektív 
települési hulladék teljes újrahasznosítása 
szempontjából; úgy véli, hogy az innovatív 
technológiák és a kkv-knak biztosított 
pénzügyi támogatási rendszerek alapvető 
fontosságúak ahhoz, hogy ezen 
erőforrások felhasználásával magas 
minőségű, piacorientált termékeket 
állítsanak elő;

Or. pl

Módosítás 47
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. arra szólít fel, hogy biztosítsanak 
elegendő finanszírozást a Horizont 2020 
programon belül az erőforrás-
hatékonyságra irányuló kutatási és 
innovatív programok számára, mind a 
társadalmi kihívásokra, mind az ipari 
versenyképességre irányuló programokon 
belül, valamint a kkv-knek szánt speciális 
eszközök terén; üdvözli az erőforrás-
hatékonysággal foglalkozó pénzügyi 
kerekasztal létrehozását;

Or. en

Módosítás 48
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4f. arra szólít fel, hogy a nyersanyagokra 
vonatkozóan létrehozandó innovációs 
partnerségek és tudásinnovációs 
központok ne csak az erőforrások 
fenntartható felhasználásának, 
kezelésének és újrahasznosításának 
területével foglalkozzanak, hanem a 
megelőzéssel, az újrafelhasználással és a 
helyettesítéssel is;

Or. en

Módosítás 49
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
4 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4g. meggyőződése, hogy a zöld 
közbeszerzés fontos eszközt jelent az 
erőforrás-hatékonyság és a magasabb 
erőforrás-hatékonyságú termékek 
elterjedésének támogatása szempontjából; 
meggyőződése, hogy a kritériumok 
kidolgozására és azoknak a közigazgatási 
szervek körében való elterjesztésére 
irányuló tevékenységeket mind uniós, 
mind tagállami szinten meg kell erősíteni;

Or. en

Módosítás 50
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4h. felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen 
kutatásokat arra vonatkozóan, hogyan 
növelhető az erőforrás-hatékonyság az 
EU bányászati ágazatán és 
feldolgozóiparán belül a versenyképesség 
és a fenntarthatóság növelése érdekében, 
például az új technológiák elterjesztése és 
a fémek tekintetében a melléktermékek 
előállításának javítása révén;

Or. en

Módosítás 51
Kathleen Van Brempt
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy nagyobb erőfeszítésre 
van szükség a meglévő európai ásványi 
készletek, fémek és erdők nyújtotta 
források felhasználása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
nyersanyagszükségleteit részben 
fedezhetik az Észak-Európában rejlő 
lehetőségek, valamint felszólít a források
stratégiai és környezeti szempontokat 
figyelembe vevő fejlesztésére és 
kezelésére;

5. úgy véli, hogy javítani kell az európai
erőforrások stratégiai és környezeti 
szempontokat figyelembe vevő kezelését;

Or. nl

Módosítás 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy nagyobb erőfeszítésre van 
szükség a meglévő európai ásványi 
készletek, fémek és erdők nyújtotta 
források felhasználása érdekében;
hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
nyersanyagszükségleteit részben fedezhetik 
az Észak-Európában rejlő lehetőségek, 
valamint felszólít a források stratégiai és 
környezeti szempontokat figyelembe vevő 
fejlesztésére és kezelésére;

5. úgy véli, hogy nagyobb erőfeszítésre van 
szükség a meglévő európai erőforrások, 
különösen az ásványi készletek, fémek és
faanyagok, valamint az olyan erőforrások, 
mint a fosszilis tüzelőanyagok nyújtotta 
források felhasználása érdekében;
hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
nyersanyagszükségleteit részben fedezhetik 
az Európában rejlő belső lehetőségek, 
valamint felszólít a források stratégiai és 
környezeti szempontokat figyelembe vevő 
fejlesztésére és kezelésére;

Or. en

Módosítás 53
Ioannis A. Tsoukalas
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy nagyobb erőfeszítésre van 
szükség a meglévő európai ásványi 
készletek, fémek és erdők nyújtotta 
források felhasználása érdekében;
hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
nyersanyagszükségleteit részben fedezhetik 
az Észak-Európában rejlő lehetőségek, 
valamint felszólít a források stratégiai és 
környezeti szempontokat figyelembe vevő 
fejlesztésére és kezelésére;

5. úgy véli, hogy nagyobb erőfeszítésre van 
szükség a meglévő európai ásványi 
készletek, fémek és erdők nyújtotta 
források felhasználása érdekében;
hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
nyersanyagszükségleteit részben fedezhetik 
az Észak-Európában rejlő lehetőségek, 
valamint felszólít a források stratégiai és 
környezeti szempontokat figyelembe vevő 
fejlesztésére és kezelésére és arra, hogy 
csökkentsék Európa függését a környezeti 
szempontból nem fenntartható 
módszerekkel előállított nyersanyagoktól;

Or. en

Módosítás 54
Konrad Szymański

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy nagyobb erőfeszítésre van 
szükség a meglévő európai ásványi 
készletek, fémek és erdők nyújtotta 
források felhasználása érdekében;
hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
nyersanyagszükségleteit részben fedezhetik 
az Észak-Európában rejlő lehetőségek, 
valamint felszólít a források stratégiai és 
környezeti szempontokat figyelembe vevő 
fejlesztésére és kezelésére;

5. úgy véli, hogy nagyobb erőfeszítésre van 
szükség a meglévő európai ásványi 
készletek, fémek és erdők nyújtotta 
források felhasználása érdekében;
hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
nyersanyagszükségleteit részben fedezhetik 
az Európában rejlő lehetőségek, valamint 
felszólít a források stratégiai és környezeti 
szempontokat figyelembe vevő 
fejlesztésére és kezelésére;

Or. en
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Módosítás 55
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a tagállamok iparának 
egyre inkább a belföldi nyersanyagokra 
kell támaszkodnia; rámutat arra, hogy a 
belföldi erőforrások kezelésének 
biztosítania kell, hogy azokat ne 
pazarolják el, és hogy azokat a helyi 
közösségek érdekében használják fel, 
például az adóbevételek vagy a 
felhasználási hely közelében létesített 
nyersanyag-feldolgozó üzemekben 
meglévő munkahelyek révén; 

Or. pl

Módosítás 56
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a következő kutatási 
keretprogrammal összefüggésben 
dolgozzanak ki kutatási és innovációs 
programot az új anyagok és olyan 
anyagok terén, amelyek a jövőben 
felválthatnák a jelenlegi, szűkösen 
rendelkezésre álló nyersanyagokat;

Or. ro

Módosítás 57
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az ásványi 
készletek biztonságának a tagállamok 
számára történő garantálása érdekében 
figyelembe kell venni a fenntartható 
fejlődés alapját a fosszilis tüzelőanyag-
készletek védelme, a potenciális 
erőforrások alapjának kialakítása és az 
ásványi készletek kiaknázására irányuló 
megfelelő politikák révén;

Or. en

Módosítás 58
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az észak-európai 
erdészeti erőforrások jelentős potenciállal 
rendelkeznek, amely hozzá tud járulni az 
EU energiahatékonysági célkitűzéseihez,
és fenntartható módot kínál az EU 
építőipari ágazatán belül az 
energiahatékonyság növelésére;

Or. en

Módosítás 59
Gaston Franco

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sürgeti az EU-t, hogy a termelésen 
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belül támogassa a biomassza alkamazását, 
amely megújuló nyersanyag, valamint a 
bioforrásból származó termékek 
használatát;

Or. fr

Módosítás 60
Gaston Franco

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy az Európai Unión 
belül fel kell lendíteni az erdők védelmét 
és meg kell erősíteni az ezzel kapcsolatos 
kockázatok megelőzését szolgáló 
módszereket, mivel az erdészeti 
erőforrások és a fa környezetvédelmi 
értékei jelentős természeti tőkét 
jelentenek; kéri, hogy hozzanak létre 
pénzügyi eszközt az erdőtüzek és az 
élősködők megelőzését célzó intézkedések 
számára; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
fakitermelő iparággal együtt vizsgálja meg 
az erdészeti erőforrások fenntartható –
többek között kísérleti projekteken 
keresztül történő – kitermelésére irányuló 
konkrét intézkedések végrehajtásának 
lehetőségét; támogatja az EU különféle 
politikái keretében kialakított erdészeti 
intézkedések megfelelőbb alkalmazását az 
erdők gazdasági értékének javítása és a fa 
széleskörűbb rendelkezésre állása 
érdekében, például a vidékfejlesztési 
programok keretében végzett újratelepítési 
munkák révén;

Or. fr

Módosítás 61
Silvia-Adriana Ţicău
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy be kell ruházni a 
nyersanyagok és ritkaföldfémek 
újrahasznosításába, mivel a 
ritkaföldfémek bányászata, finomítása és 
újrahasznosítása nem megfelelő kezelés 
esetén súlyos környezeti 
következményekkel jár;

Or. ro

Módosítás 62
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
hulladék illegális exportjára irányuló 
ellenőrzéseket annak érdekében, hogy az 
EU-n belül tartsák az értékes
nyersanyagokat;

Or. nl

Módosítás 63
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kiemeli az erőforrásokért és a
„technológiai fémekért” folytatott növekvő 
globális versenyt; hangsúlyozza, hogy az 
európai „zöld vezetés” és az uniós „zöld

6. kiemeli az erőforrásokért és a
„technológiai fémekért” folytatott növekvő 
globális versenyt; hangsúlyozza, hogy a 
globális fenntartható fejlődésen belül az 
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munkahelyekben” rejlő potenciál szorosan 
függ ezen importált forrásokkal való 
biztonságos ellátástól; felhív egy 
átláthatóságon, kölcsönösségen, valamint a 
demokrácia, a környezetvédelem és az 
exportáló országok fenntartható 
fejlődésének tiszteletben tartásán alapuló 
uniós kereskedelmi politikára.

európai politikai és technológiai irányítás, 
valamint az uniós „fenntartható
munkahelyekben” rejlő potenciál szorosan 
függ ezen importált forrásokkal való 
biztonságos ellátástól; átfogó nemzetközi 
stratégia sürgős kidolgozására szólít fel a 
ritkaföldfémek vonatkozásában a 
fenntartható európai ellátásra és az 
európai hozzáadott értékre vonatkozóan; 
felhív egy átláthatóságon, kölcsönösségen, 
valamint a demokrácia, a 
környezetvédelem és az exportáló országok 
fenntartható fejlődésének tiszteletben 
tartásán alapuló uniós kereskedelmi 
politikára.

Or. en

Módosítás 64
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kiemeli az erőforrásokért és a
„technológiai fémekért” folytatott növekvő 
globális versenyt; hangsúlyozza, hogy az 
európai „zöld vezetés” és az uniós „zöld 
munkahelyekben” rejlő potenciál szorosan 
függ ezen importált forrásokkal való 
biztonságos ellátástól; felhív egy 
átláthatóságon, kölcsönösségen, valamint 
a demokrácia, a környezetvédelem és az 
exportáló országok fenntartható 
fejlődésének tiszteletben tartásán alapuló 
uniós kereskedelmi politikára.

6. kiemeli az erőforrásokért és a
„technológiai fémekért” folytatott növekvő 
globális versenyt; hangsúlyozza, hogy az 
európai „zöld vezetés” és az uniós „zöld 
munkahelyekben” rejlő potenciál szorosan 
függ ezen importált forrásokkal való 
biztonságos ellátástól; arra szólít fel, hogy 
alakítsanak ki a csökkentés, az 
újrafelhasználás, az újrahasznosítás és a
helyettesítés alapelveire épülő európai 
uniós ipari innovációs politikát, valamint
az átláthatóságon és a demokrácia, a 
környezetvédelem és az exportáló országok 
fenntartható fejlődésének tiszteletben 
tartásán alapuló uniós kereskedelmi
politikát.

Or. en
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Módosítás 65
Herbert Reul

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kiemeli az erőforrásokért és a
„technológiai fémekért” folytatott növekvő 
globális versenyt; hangsúlyozza, hogy az
európai „zöld vezetés” és az uniós „zöld
munkahelyekben” rejlő potenciál szorosan 
függ ezen importált forrásokkal való 
biztonságos ellátástól; felhív egy 
átláthatóságon, kölcsönösségen, valamint a 
demokrácia, a környezetvédelem és az 
exportáló országok fenntartható 
fejlődésének tiszteletben tartásán alapuló 
uniós kereskedelmi politikára.

6. kiemeli az erőforrásokért és a
„technológiai fémekért” folytatott növekvő 
globális versenyt; hangsúlyozza, hogy az
Európa globális versenyhelyzetében és az 
uniós fenntartható munkahelyekben rejlő 
potenciál szorosan függ ezen importált 
forrásokkal való biztonságos ellátástól;
felhív egy átláthatóságon, kölcsönösségen, 
valamint a demokrácia, a 
környezetvédelem és az exportáló országok 
fenntartható fejlődésének tiszteletben 
tartásán alapuló uniós kereskedelmi
politika kialakítására.

Or. de

Módosítás 66
Konrad Szymański

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kiemeli az erőforrásokért és a
„technológiai fémekért” folytatott növekvő 
globális versenyt; hangsúlyozza, hogy az
európai „zöld vezetés” és az uniós „zöld
munkahelyekben” rejlő potenciál szorosan 
függ ezen importált forrásokkal való 
biztonságos ellátástól; felhív egy 
átláthatóságon, kölcsönösségen, valamint a 
demokrácia, a környezetvédelem és az 
exportáló országok fenntartható 
fejlődésének tiszteletben tartásán alapuló 
uniós kereskedelmi politikára.

6. kiemeli az erőforrásokért és a
„technológiai fémekért” folytatott növekvő 
globális versenyt; hangsúlyozza, hogy a 
globális európai irányítás és az uniós 
munkahelyekben rejlő potenciál szorosan 
függ ezen importált forrásokkal való 
biztonságos ellátástól; felhív egy 
átláthatóságon, kölcsönösségen, valamint a 
demokrácia, a környezetvédelem és az 
exportáló országok fenntartható 
fejlődésének tiszteletben tartásán alapuló 
uniós kereskedelmi politikára.
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Or. en

Módosítás 67
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri, hogy fordítsanak fokozott 
figyelmet az olyan innovatív 
technológiákra, amelyek lehetővé teszik az 
értékes nyersanyagok visszanyerését és 
újrafelhasználását, mint például a 
hulladéklerakók bányászata és hulladék-
újrahasznosítás;

Or. nl

Módosítás 68
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az energiahatékonysággal foglalkozó 
tanácsadó szolgáltatásokat, elsősorban a 
kkv-k számára, például az ilyen 
programok megerősítésével a 
Versenyképességi és Innovációs 
Végrehajtó Ügynökségen (EACI) belül; 
felhívja a Bizottságot, hogy a bevált 
gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásán, a 7. keretprogramon belül a 
megfelelő kutatáshoz való hozzáférésen, 
és a Horizont 2020 programon keresztül 
támogassa a kkv-kat ezen a területen;

Or. en
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Módosítás 69
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza a készségek és a 
képzések fontosságát; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy e 
kérdéskörben kezdeményezzenek szoros 
párbeszédet a szociális partnerekkel, a 
tudományos körökkel és az iparral; felkéri 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
iparral és a tudományos körökkel 
együttműködve, speciális egyetemi 
programok és ösztöndíjak révén 
támogassák a nyersanyag-hatékonyságot; 
ezzel összefüggésben támogatja az erre a 
területre vonatkozó Erasmus 
programokat, mint például az Erasmus 
Mundus ásványtani és környezetvédelmi 
programot;

Or. en


