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Alteração  1 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)  

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Acentua a necessidade urgente de 

abordar o problema da escassez de 

recursos, como as matérias-primas, da sua 

utilização sustentável e das oportunidades 

de reciclagem; 

28. Acentua a necessidade urgente de 

abordar o problema da escassez de 

recursos, como as matérias-primas, da sua 

utilização sustentável e das oportunidades 

de reciclagem, mas também de melhorar a 

investigação de, o acesso a e a divulgação 

de tecnologias para a utilização eficiente 

dos recursos;  

Or. en 
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Alteração  2 

Karl-Heinz Florenz 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)  

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Chama a atenção para a escassez cada 

vez maior das fontes de energia fóssil, 

como o petróleo, o gás natural e o carvão, e 

reitera a sua contribuição para o efeito de 

estufa, enquanto as fontes de energia não 

convencionais deveriam ser submetidas a 

avaliações do impacto no ambiente e na 

produtividade; 

38. Chama a atenção para o facto de as 

fontes de energia fóssil, como o petróleo, o 

gás natural e o carvão serem limitadas nas 

suas reservas, e reitera a sua contribuição 

para o efeito de estufa; 

Or. en 

 

 


