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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 6 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. rõhutab pakilist vajadust kiirendada ja 
muuta dünaamilisemaks liiga aeglaselt 
edenevate säästva arengu poliitikate 
elluviimist ja rahvusvahelist juhtimist; 

6. rõhutab pakilist vajadust kiirendada ja 
muuta dünaamilisemaks liiga aeglaselt 
edenevate säästva arengu poliitikate 
elluviimist; 
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Lõige 27 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. rõhutab, et loodusvarade kaevandamine 
ja kasutamine mõjutab oluliselt keskkonda 
ja kohalikke kogukondi; nõuab tungivalt, 
et komisjon lisaks Rio+20 tippkohtumisel 
toimuvatesse aruteludesse ja 
läbirääkimistesse keskkonnaga ja 
kogukondadega seotud väliskulude 
sisestamise kontseptsiooni; 

27. rõhutab, et loodusvarade kaevandamine 
ja kasutamine ei jäta mõjutamata 
keskkonda ja kohalikke kogukondi; palub, 
et komisjon kaaluks, kas Rio+20 
tippkohtumisel toimuvatesse aruteludesse 
ja läbirääkimistesse tuleks lisada 
keskkonnaga ja kogukondadega seotud 
väliskulude sisestamise kontseptsioon; 
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Lõige 38 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. viitab fossiilsete energiaallikate, 
näiteks nafta, maagaasi ja kivisöe 
süvenevale nappusele; kordab taas, et need 
süvendavad kasvuhoonegaaside mõju ning 
et tuleks hinnata mittetavapäraste allikate 
mõju, pidades silmas keskkonda ja 
tootlikkust; 

38. viitab fossiilsete energiaallikate, 
näiteks nafta, maagaasi ja kivisöe 
süvenevale nappusele ning rõhutab, et 
need süvendavad diferentseeritult 
kasvuhoonegaaside mõju ning et tuleks 
hinnata mittetavapäraste allikate mõju, 
pidades silmas keskkonda ja tootlikkust, 
võttes arvesse asjaolu, et põhilised 
energiavajadused peavad olema 
kindlustatud sõltumata muutuvatest 
ilmastikutingimustest; 
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Lõige 40 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. toonitab, et üleminek rohelisele 
majandusele eeldab energeetikasektori 
põhjalikku ümberkorraldamist, et 
edendada taastuvenergiat ja 
energiatõhusust ning ka energia üldist 
kättesaadavust ka vaestele, ning toetada 
elektrisüsteemi tõhustamist eriti 
vähimarenenud riikides; rõhutab 
taastuvenergia tehnoloogia ja 
(valdkonnaülese) tehnoloogia ja vastava 
oskusteabe edastamise vajalikkust eelkõige 
selleks, et toetada taastuvenergia 
kasutamist väikeses ulatuses ja kohalikul 
tasandil; 

40. toonitab, et üleminek rohelisele 
majandusele eeldab energeetikasektori  
ümberkorraldamist, sealhulgas tuleb 
edendada taastuvenergiat ja 
energiatõhusust ning ka energia üldist 
kättesaadavust ka vaestele, ning toetada 
elektrisüsteemi tõhustamist eriti 
vähimarenenud riikides; rõhutab 
taastuvenergia tehnoloogia ja 
(valdkonnaülese) tehnoloogia ja vastava 
oskusteabe edastamise vajalikkust eelkõige 
selleks, et toetada taastuvenergia 
kasutamist väikeses ulatuses ja kohalikul 
tasandil; 
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Lõige 41 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

41. taastuvenergia kasutamise ja 
energiatõhususe suurendamiseks kogu 
maailmas nõuab ülemaailmseid 
sihteesmärke ja meetmeid; 

41. välja jäetud 

Or. cs 
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Lõige 46 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. tuletab meelde tuumaenergiaga seotud 
ohtusid, mida jällegi tõendas Fukushima 
katastroof; nõuab töötavate 
tuumaelektrijaamade järkjärgulist 
sulgemist ja on vastu uute 
tuumaelektrijaamade ehitamisele; 

46. tuletab meelde tuumaenergiaga seotud 
ohtusid, mida tõendas Fukushima 
katastroof; nõuab töötavate 
tuumaelektrijaamade järkjärgulist 
sulgemist seismiliselt aktiivsetes 
piirkondades, kui nende jaamade 
tehnoloogiat ei peeta piisavalt ohutuks või 
kindlaks, et leevendada asukohast 
tulenevaid riske; nõuab samuti, et uute 
tuumaelektrijaamade ehitamisel võetaks 
arvesse eelmistest katastroofidest saadud 
õppetunde; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

48. rõhutab seoses vaesuse kaotamisega 
pakilist vajadust edendada väiksemahulist, 
säästvat, ökoloogilist põllumajandust ning 
tunnistab, et sobivad vähese 
keskkonnamõjuga polüfunktsionaalsed 
põllumajandussüsteemid, mille puhul 
tegeletakse traditsioonilise 
seemnekasvatusega, on juba olemas ja neid 
tuleks edendada; nõuab seemnete 
kindlustatud kättesaadavust rahvastiku 
kõikidele rühmadele; rõhutab, et 
geneetiliselt muundatud põllukultuurid ja 
monokultuur ei kuulu säästva arengu 
alla; 

48. rõhutab seoses vaesuse kaotamisega 
pakilist vajadust edendada väiksemahulist, 
säästvat, ökoloogilist põllumajandust ning 
tunnistab, et sobivad vähese 
keskkonnamõjuga polüfunktsionaalsed 
põllumajandussüsteemid, mille puhul 
tegeletakse traditsioonilise 
seemnekasvatusega, on juba olemas ja neid 
tuleks edendada; 

Or. cs 



 

AM\878445ET.doc  PE472.703v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
26.9.2011 B7-0522/10 

Muudatusettepanek  10 

Miroslav Ouzký 

fraktsiooni ECR nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 
ELi ühise seisukoha väljatöötamine eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 71 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. nõuab finantstehingumaksu 
kehtestamist rahvusvahelisel tasandil ning 
tulude kasutamist bioloogilise 
mitmekesisuse toetuseks ja kliimakaitseks 
arenguriikides kooskõlas ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni ja 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
eesmärkidega; 

71. välja jäetud 

Or. cs 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

101. kordab oma ettepanekut luua 
rahvusvaheline keskkonnakohus, et 
muuta ülemaailmsed keskkonnaalased 
õigusaktid kohustuslikumaks ja 
jõustatavamaks, või vähemalt 
rahvusvaheline asutus, nt 
vahendajavolitustega ombudsman; 

101. välja jäetud 

Or. cs 



 

AM\878445ET.doc  PE472.703v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
26.9.2011 B7-0522/12 

Muudatusettepanek  12 

Miroslav Ouzký 

fraktsiooni ECR nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 
ELi ühise seisukoha väljatöötamine eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 26 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. on seisukohal, et tööstusriikidel on 
kohustus toetada arenguriike nende 
arenguteel ning aidata neil vältida samade 
vigade tegemist, mis on seotud 
loodusvarade ja mittesäästva arenguga; 

26. on seisukohal, et tööstusriikidel on 
kohustus toetada arenguriike nende 
arenguteel ning aidata neil vältida 
loodusvarade sobimatut kasutamist ja 
mittesäästvat arengut; 

Or. cs 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. hoiatab nafta otsimise ja puurimise eest 
avamerel sellistes tundliku keskkonnaga 
piirkondades nagu Arktika, et lihtsustada 
rahvusvahelisel tasandil üleminekut 
süsinikuvaba energia tootmisele, ning ei 
poolda nafta tootmist õliliivadest ja 
põlevkivist; 

39. hoiatab nafta otsimise ja puurimise eest 
avamerel sellistes tundliku keskkonnaga 
piirkondades nagu Arktika, et lihtsustada 
rahvusvahelisel tasandil üleminekut 
süsinikuvaba energia tootmisele; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. on seisukohal, et energiavarustuse 
väliskulud peaksid kajastuma energia 
hinnas; 

45. välja jäetud 

Or. cs 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab, et eelarvereformid 
eesmärgiga nihutada maksukoormust 
tööjõu asemel ressursikasutuse ja 
saastamise maksustamisele võivad anda 
kõigile kasuliku tulemuse nii tööhõive kui 
ka keskkonna seisukohalt, sest see 
muudab ressursitõhususe, ringlussevõtu 
ja taaskasutuse atraktiivsemaks ning 
seeläbi võimaldab uusi töökohti luua; 

72. välja jäetud 

Or. cs 

 
 


