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26.9.2011 B7-0522/3 

Τροπολογία  3 

Miroslav Ouzký 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. τονίζει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη 

να εµφυσηθεί ο χαρακτήρας του 

επείγοντος και δυναµισµός στην εφαρµογή 

και την διεθνή διακυβέρνηση των 
πολιτικών σχετικά µε την αειφόρο 

ανάπτυξη οι οποίες σηµειώνουν αργή 

πρόοδο· 

6. τονίζει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη 

να εµφυσηθεί ο χαρακτήρας του 

επείγοντος και δυναµισµός στην εφαρµογή 

των πολιτικών σχετικά µε την αειφόρο 

ανάπτυξη οι οποίες σηµειώνουν αργή 

πρόοδο· 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/4 

Τροπολογία  4 

Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

27. τονίζει ότι η εξόρυξη και η χρήση των 

πόρων έχουν µεγάλο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες· 
ζητεί από την Επιτροπή να ενσωµατώσει 
την έννοια της εσωτερικοποίησης των 
εξωτερικών στοιχείων κόστους για το 

περιβάλλον και τις κοινότητες στις 

συζητήσεις και διαπραγµατεύσεις του 

Ρίο+20· 

27. τονίζει ότι η εξόρυξη και η χρήση των 

πόρων δεν είναι ουδέτερες για το 
περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν η 
έννοια της εσωτερικοποίησης των 

εξωτερικών στοιχείων κόστους για το 

περιβάλλον και τις κοινότητες θα πρέπει 
να ενσωµατωθεί στις συζητήσεις και 
διαπραγµατεύσεις του Ρίο+20· 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/5 

Τροπολογία  5 

Miroslav Ouzký 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 38 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

38. επισηµαίνει την αυξανόµενη έλλειψη 

συµβατικών ορυκτών πηγών ενέργειας, 

όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή ο 

άνθρακας· υπενθυµίζει την συµβολή τους 
στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, ενώ οι µη 

συµβατικές πηγές θα πρέπει να 

υποβληθούν σε εκτίµηση αντικτύπου στο 

περιβάλλον και στην παραγωγικότητα· 

38. υπενθυµίζει την αυξανόµενη έλλειψη 

συµβατικών ορυκτών πηγών ενέργειας, 

όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή ο 

άνθρακας και τονίζει την 
διαφοροποιηµένη συµβολή τους στο 
φαινόµενο του θερµοκηπίου, ενώ οι µη 

συµβατικές πηγές θα πρέπει να 

υποβληθούν σε αξιολόγηση αντικτύπου 

στο περιβάλλον και την παραγωγικότητα, 
λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι οι 
βασικές ενεργειακές ανάγκες θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται ανεξαρτήτως καιρικών 
µεταβολών· 

 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/6 

Τροπολογία  6 

Miroslav Ouzký 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

40. υπογραµµίζει ότι η µετάβαση προς την 

πράσινη οικονοµία απαιτεί µια ριζική 
µετατροπή του ενεργειακού τοµέα, ούτως 
ώστε να προαχθεί η ανανεώσιµη ενέργεια 
και η ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως 
επίσης η καθολική πρόσβαση στην 
ενέργεια και για τους φτωχούς, και να 

προωθηθεί ο εξηλεκτρισµός, ειδικά στις 

λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες· τονίζει την 

ανάγκη για τεχνολογίες ανανεώσιµων 

µορφών ενέργειας και για µεταφορά 

(διατοµεακής) τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας, ιδίως για τη στήριξη της 

χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

σε µικρή και τοπική κλίµακα, ώστε να µη 

θιγεί το δικαίωµα στην ανάπτυξη· 

40. υπογραµµίζει ότι η µετάβαση προς την 

πράσινη οικονοµία απαιτεί µετατροπή του 

ενεργειακού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης 
της προώθησης της ανανεώσιµης 
ενέργειας και της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, όπως επίσης καθολική 
πρόσβαση στην ενέργεια και για τους 

φτωχούς, και να προωθηθεί ο 

εξηλεκτρισµός, ειδικά στις λιγότερο 

ανεπτυγµένες χώρες· τονίζει την ανάγκη 

για τεχνολογίες ανανεώσιµων µορφών 

ενέργειας και για µεταφορά (διατοµεακής) 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ιδίως για τη 

στήριξη της χρήσης των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας σε µικρή και τοπική 

κλίµακα, ώστε να µη θιγεί το δικαίωµα 

στην ανάπτυξη· 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/7 

Τροπολογία  7 

Miroslav Ouzký 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 41 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

41. απευθύνει έκκληση για παγκόσµιους 
στόχους και µέτρα µε στόχο να αυξηθεί η 
χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
και η ενεργειακή αποδοτικότητα σε όλη 
την υφήλιο· 

41. διαγράφεται 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/8 

Τροπολογία  8 

Miroslav Ouzký 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 46 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

46. υπενθυµίζει τους κινδύνους που 

συνδέονται µε την πυρηνική ενέργεια, 

όπως αποδείχθηκε για µία ακόµη φορά 
από την καταστροφή στη Φουκουσίµα· 

ζητεί τη σταδιακή κατάργηση των 

υπαρχόντων σταθµών πυρηνικής ενέργειας 

και αντιτίθεται στην ανέγερση 
οιωνδήποτε νέων πυρηνικών σταθµών· 

46. υπενθυµίζει τους κινδύνους που 

συνδέονται µε την πυρηνική ενέργεια, 

όπως αποδείχθηκε για µία ακόµη φορά από 

την καταστροφή στη Φουκουσίµα και 
ζητεί τη σταδιακή κατάργηση των 

υπαρχόντων σταθµών πυρηνικής ενέργειας 

στις σεισµογενείς περιοχές όπου η 
τεχνολογία τους δεν θεωρείται αρκετά 
ασφαλής ή εύρωστη για την άµβλυνση 
των κινδύνων που προκαλεί η 
γεωγραφική θέση τους· ζητεί επίσης, 
κατά την κατασκευή νέων πυρηνικών 
σταθµών, να ληφθούν υπόψη τα 
διδάγµατα που αντλήθηκαν από 
προηγούµενες καταστροφές· 

 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/9 

Τροπολογία  9 

Miroslav Ouzký 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 48 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

48. τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη 

προώθησης της µικρής κλίµακας, 

αειφόρου, βιολογικής γεωργίας στο 

πλαίσιο της εξάλειψης της φτώχειας, 

αναγνωρίζοντας ότι ήδη υπάρχουν και θα 

πρέπει να προωθηθούν τα κατάλληλα, 

χαµηλής επίπτωσης, πολυλειτουργικά, 

καλλιεργητικά συστήµατα που 

χρησιµοποιούν τις παραδοσιακές συστάδες 

σπόρου· ζητεί εξασφαλισµένη πρόσβαση 
στους σπόρους για όλα τα τµήµατα του 
πληθυσµού· τονίζει ότι οι γενετικά 
τροποποιηµένες καλλιέργειες και η 
µονοκαλλιέργεια δεν συµβιβάζονται µε 
την αειφόρο ανάπτυξη· 

48. τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη 

προώθησης της µικρής κλίµακας, 

αειφόρου, βιολογικής γεωργίας στο 

πλαίσιο της εξάλειψης της φτώχειας, 

αναγνωρίζοντας ότι ήδη υπάρχουν και θα 

πρέπει να προωθηθούν τα κατάλληλα, 

χαµηλής επίπτωσης, πολυλειτουργικά, 

καλλιεργητικά συστήµατα που 

χρησιµοποιούν τις παραδοσιακές συστάδες 

σπόρου· 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/10 

Τροπολογία  10 

Miroslav Ouzký 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 71 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

71. ζητεί τη θέσπιση φόρου επί των 
χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών σε 
διεθνές επίπεδο, τα έσοδα του οποίου θα 
χρησιµοποιούνται για τη στήριξη της 
βιοποικιλότητας και την προστασία του 
κλίµατος στις αναπτυσσόµενες χώρες, 
σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν 
τεθεί στο πλαίσιο της Σύµβασης-
Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την 
Αλλαγή του Κλίµατος (UNFCCC) και της 
Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα 
(CBD)· 

71. διαγράφεται 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/11 

Τροπολογία  11 

Miroslav Ouzký 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 101 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

101. επαναλαµβάνει την πρότασή του για 
την δηµιουργία ενός διεθνούς 
περιβαλλοντικού δικαστηρίου, ούτως 
ώστε η παγκόσµια περιβαλλοντική 
νοµοθεσία να γίνει πιο δεσµευτική και 
εκτελεστή, ή τουλάχιστον µιας διεθνούς 
αρχής, όπως ένας διαµεσολαβητής µε 
ανάλογες αρµοδιότητες· 

101. διαγράφεται 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/12 

Τροπολογία  12 

Miroslav Ouzký 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι είναι ευθύνη των 

εκβιοµηχανισµένων χωρών να στηρίζουν 

τις αναπτυσσόµενες χώρες στις 

αναπτυξιακές τους προσπάθειες και να τις 

καθιστούν ικανές να µην διαπράττουν τα 
ίδια λάθη σε ό,τι αφορά τους φυσικούς 
πόρους και έναν µη αειφόρο τρόπο 
ανάπτυξης· 

26. θεωρεί ότι είναι ευθύνη των 

εκβιοµηχανισµένων χωρών να στηρίζουν 

τις αναπτυσσόµενες χώρες στις 

αναπτυξιακές τους προσπάθειες και να τις 

καθιστούν ικανές να αποφεύγουν την 
απρόσφορη χρησιµοποίηση των φυσικών 
πόρων και τη µη βιώσιµη ανάπτυξη· 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/13 

Τροπολογία  13 

Miroslav Ouzký 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 39 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

39. προκειµένου να διευκολυνθεί η 

µετάβαση σε µια ενεργειακή παραγωγή 

χωρίς άνθρακα σε διεθνές επίπεδο, 

τάσσεται κατά οιωνδήποτε 

δραστηριοτήτων πετρελαϊκής έρευνας και 

άντλησης στην ανοιχτή θάλασσα σε 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές όπως 

η ζώνη της Αρκτικής, και αντιτίθεται στην 
άντληση πετρελαίου από ασφαλτούχους 
ψαµµίτες και σχιστόλιθους· 

39. προκειµένου να διευκολυνθεί η 

µετάβαση σε µια ενεργειακή παραγωγή 

χωρίς άνθρακα σε διεθνές επίπεδο, 

τάσσεται κατά οιωνδήποτε 

δραστηριοτήτων πετρελαϊκής έρευνας και 

άντλησης στην ανοιχτή θάλασσα σε 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές όπως 

η ζώνη της Αρκτικής· 

Or. cs 
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Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

45. εκτιµά ότι το εξωτερικό κόστος του 
ενεργειακού εφοδιασµού θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στην τιµή της 
ενέργειας· 

45. διαγράφεται 

Or. cs 
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Παράγραφος 72 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

72. υπογραµµίζει ότι δηµοσιονοµικές 
µεταρρυθµίσεις σχεδιασµένες κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να µεταθέτουν την 
φορολογική επιβάρυνση από την εργασία 
στην χρήση πόρων και στην µόλυνση 
µπορούν να συµβάλουν στην δηµιουργία 
ενός αποτελέσµατος αµοιβαία επωφελούς, 
τόσο για την απασχόληση όσο και για το 
περιβάλλον, καθώς η µετάθεση καθιστά 
πιο ελκυστική την αποδοτικότητα, 
ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση 
των πόρων και παρέχει έτσι περισσότερες 
ευκαιρίες για απασχόληση· 

72. διαγράφεται 

Or. cs 

 

 


