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26.9.2011 B7-0522/3 

Ændringsforslag  3 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. pointerer, at det er af afgørende 

betydning at få tilført mere fart og dynamik 

til gennemførelsen og den internationale 

styring af bæredygtige 

udviklingspolitikker, som kun gør 

langsomme fremskridt; 

6. pointerer, at det er af afgørende 

betydning at få tilført mere fart og dynamik 

til gennemførelsen af bæredygtige 

udviklingspolitikker, som kun gør 

langsomme fremskridt; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/4 

Ændringsforslag  4 

Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

for ECR-Gruppen 

 

Motion for a resolution B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. understreger, at udvindingen og 

anvendelsen af ressourcer har stor 

indvirkning på miljøet og 

lokalsamfundene,  og opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at 

indarbejde begrebet internalisering af 

eksterne omkostninger til miljø og samfund 

i drøftelserne og forhandlingerne på 

Rio+20-topmødet; 

27. understreger, at udvindingen og 

anvendelsen af ressourcer ikke er uden 

indvirkning på miljøet og 

lokalsamfundene; opfordrer Kommissionen 

til at overveje om ideen om internalisering 

af eksterne omkostninger for miljø og 

samfund bør inddrages i drøftelserne og 

forhandlingerne på Rio+20-topmødet; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/5 

Ændringsforslag  5 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. peger på den stigende mangel på 

konventionelle fossile energikilder, såsom 

olie, naturgas eller kul; og minder endnu 

en gang om disses bidrag til 

drivhuseffekten, idet der bør foretages en 

undersøgelse af alternative energikilders 

indvirkning på miljø og produktivitet; 

38. peger på den stigende mangel på 

konventionelle fossile energikilder, såsom 

olie, naturgas eller kul, og understreger 

deres differentierede bidrag til 

drivhuseffekten, idet der bør foretages en 

undersøgelse af alternative energikilders 

indvirkning på miljø og produktivitet 

under hensyntagen til, at de 

grundlæggende energibehov skal opfyldes 

uanset ændringer i vejrliget; 

 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/6 

Ændringsforslag  6 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. understreger, at overgangen til en grøn 

økonomi kræver en radikal forandring af 

energisektoren med henblik på at fremme 

vedvarende energi og energieffektivitet og 

desuden universel adgang til energi også 

for de fattige samt elektrificering, navnlig i 

de mindst udviklede lande, og betoner 

nødvendigheden af, at der på området for 

vedvarende energi overføres teknologi og 

(tværsektoriel) teknologi samt knowhow, 

navnlig for at støtte anvendelse i lille 

målestok og på lokalt plan af vedvarende 

energi, så der ikke skabes hindringer for 

deres ret til udvikling; 

40. understreger, at overgangen til en grøn 

økonomi kræver en radikal forandring af 

energisektoren herunder fremme af 

vedvarende energi og energieffektivitet og 

desuden universel adgang til energi også 

for de fattige samt elektrificering, navnlig i 

de mindst udviklede lande, og betoner 

nødvendigheden af, at der på området for 

vedvarende energi overføres teknologi og 

(tværsektoriel) teknologi samt knowhow, 

navnlig for at støtte anvendelse i lille 

målestok og på lokalt plan af vedvarende 

energi, så der ikke skabes hindringer for 

deres ret til udvikling; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/7 

Ændringsforslag  7 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. efterlyser globale mål og 

foranstaltninger til på verdensplan at øge 

anvendelsen af vedvarende energi og 

energieffektivitet, 

41. udgår 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/8 

Ændringsforslag  8 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. minder om de risici, der er forbundet 

med atomenergi, som igen var tydelige i 

forbindelse med Fukushima-katastrofen, og 

kræver en udfasning af eksisterende 

atomkraftværker og modsætter sig 

opførelse af nye atomkraftværker 

46. minder om de risici, der er forbundet 

med atomenergi, som igen var tydelige i 

forbindelse med Fukushima-katastrofen, og 

kræver en udfasning af eksisterende 

atomkraftværker i områder med seismisk 

aktivitet i de tilfælde, hvor teknologien i 

sådanne anlæg ikke anses for sikker og 

robust nok til at afværge risikoen som 

følge af deres placering; opfordrer 

ligeledes til, at der tages ved lære af 

tidligere katastrofer i forbindelse med 

opførelsen af nye atomkraftværker; 

 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/9 

Ændringsforslag  9 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. pointerer, at der som led i udryddelsen 

af fattigdom er et presserende behov for at 

fremme små bæredygtige, økologiske 

landbrug i samtidig erkendelse af, at der 

allerede eksisterer hensigtsmæssige 

multifunktionelle landbrugssystemer med 

lav klimapåvirkning gennem anvendelse af 

traditionelle bevoksninger, og at disse bør 

fremmes; opfordrer til, al alle 

befolkningsgrupper sikres adgang til frø, 

understreger, at genmodificerede afgrøder 

og monokulturer ikke indgår i bæredygtig 

udvikling; 

48. pointerer, at der som led i udryddelsen 

af fattigdom er et presserende behov for at 

fremme små bæredygtige, økologiske 

landbrug i samtidig erkendelse af, at der 

allerede eksisterer hensigtsmæssige 

multifunktionelle landbrugssystemer med 

lav klimapåvirkning gennem anvendelse af 

traditionelle bevoksninger, og at disse bør 

fremmes; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/10 

Ændringsforslag  10 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 71 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

71. opfordrer til, at der på internationalt 

plan pålægges skat på finansielle 

transaktioner, og at indtægterne anvendes 

til støtte af biodiversitet og 

klimabeskyttelse i udviklingslandene i 

overensstemmelse med de mål, der er 

fastlagt med UNFCCC og CBD; 

71. udgår 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/11 

Ændringsforslag  11 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 101 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

101. gentager sit forslag om en 

international miljødomstol for at sikre, at 

global miljølovgivning bliver mere 

bindende og kan håndhæves, eller i det 

mindste en international myndighed, som 

f.eks. en ombudsmand med 

mæglingsbeføjelser; 

101. udgår 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/12 

Ændringsforslag  12 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. betragter det som en del af 

industrilandenes ansvar at støtte 

udviklingslandene i deres 

udviklingsbestræbelser og gøre det muligt 

for dem at undgå at begå de samme 

fejltagelser, hvad angår naturressourcer 

og ikke-bæredygtige udviklingsmetoder; 

26. betragter det som en del af 

industrilandenes ansvar at støtte 

udviklingslandene i deres 

udviklingsbestræbelser og gøre det muligt 

for dem at undgå en uhensigtsmæssig 

anvendelse af naturressourcer og en ikke-

bæredygtig udvikling; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/13 

Ændringsforslag  13 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. advarer imod, at der for at lette 

overgangen til kulstoffri energiproduktion 

på internationalt plan iværksættes nogen 

form for offshore olieefterforsknings- og 

olieudvindingsoperationer i miljømæssigt 

sårbare områder, som f.eks. Arktis, og 

modsætter sig olieudvinding fra 

asfaltsand og olieskifer; 

39. advarer imod, at der for at lette 

overgangen til kulstoffri energiproduktion 

på internationalt plan iværksættes nogen 

form for offshore olieefterforsknings- og 

olieudvindingsoperationer i miljømæssigt 

sårbare områder, som f.eks. Arktis; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/14 

Ændringsforslag  14 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. mener, at de eksterne omkostninger ved 

energiforsyning bør afspejles i 

energiprisen, 

45. udgår 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/15 

Ændringsforslag  15 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 72 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

72. understreger, at skattereformer, der er 

indrettet til at flytte skattebyrden fra 

arbejde til ressourceanvendelse og 

forurening, kan hjælpe med at skabe en 

situation, der er til fordel for både 

beskæftigelsen og miljøet, idet 

ressourceeffektivitet, genbrug og 

genanvendelse med dette skifte gøres mere 

attraktiv og derved skaber flere 

beskæftigelsesmuligheder; 

72. udgår 

Or. cs 

 

 

 


