
 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

26.9.2011 B7-0522/3 

Módosítás  3 
Miroslav Ouzký 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
sürgısséget és nagyobb dinamizmust 
vigyenek a fenntartható fejlıdéssel 
kapcsolatos politikák végrehajtásába és 
nemzetközi irányításába, amely téren lassú 
elırehaladás figyelhetı meg; 

6. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
sürgısen és dinamikusabban kell 
foglalkozni a fenntartható fejlıdéssel 
kapcsolatos politikák végrehajtásával, 
amely téren lassú az elırehaladás; 

Or. cs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
26.9.2011 B7-0522/4 

Módosítás  4 
Miroslav Ouzký, Martin Callanan 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
27 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. hangsúlyozza, hogy az erıforrások 
kitermelése és felhasználása jelentıs 
hatással van a környezetre és a helyi 
közösségekre; sürgeti a Bizottságot, hogy 
a Rio+20-csúcson folytatott 
megbeszélésekbe és tárgyalásokba építse 
be a környezetet és a közösségeket terhelı 
külsı költségek internalizálásával 
kapcsolatos elképzelést; 

27. hangsúlyozza, hogy az erıforrások 
kitermelése és felhasználása nem 
elhanyagolható a környezet és a helyi 
közösségek szempontjából; kéri a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra a 
környezetet és a közösségeket terhelı külsı 
költségek internalizálásával kapcsolatos 
elképzelés beépítését a Rio+20-csúcson 
folytatott megbeszélésekbe és 
tárgyalásokba ; 

Or. cs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
26.9.2011 B7-0522/5 

Módosítás  5 
Miroslav Ouzký 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
38 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. rámutat a hagyományos fosszilis 
energiaforrások, mint az olaj, a földgáz 
vagy a szén, növekvı hiányára; 
megismétli, hogy ezek hozzájárulnak az 
üvegházhatáshoz, miközben a nem 
hagyományos energiaforrások esetében 
környezeti és termelékenységi 
hatásvizsgálatot kell végezni; 

38. rámutat a hagyományos fosszilis 
energiaforrások, mint az olaj, a földgáz 
vagy a szén, növekvı hiányára, és 
hangsúlyozza, hogy ezek különbözı 
mértékben járulnak hozzá az 
üvegházhatáshoz, a nem hagyományos 
energiaforrások esetében pedig környezeti 
és termelékenységi hatásvizsgálatot kell 
végezni annak figyelembevételével, hogy 
az alapvetı energiaszükségleteket a 
változó idıjárási viszonyoktól függetlenül 
biztosítani kell; 

 

Or. cs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
26.9.2011 B7-0522/6 

Módosítás  6 
Miroslav Ouzký 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
40 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. hangsúlyozza, hogy a zöld gazdaságba 
való átmenet – különösen a legkevésbé 
fejlett országokban – az energiaágazat 
radikális átalakítását követeli meg a 
megújuló energiaforrások és az 
energiahatékonyság, valamint az 
energiához való, a szegények számára is 
biztosított egyetemes hozzáférés 
elımozdítása és a villamosítás ösztönzése 
érdekében; kiemeli a megújuló energia 
elıállítására alkalmazott technológiák és az 
(ágazatközi) technológiák és a know-how 
átadásának szükségességét, különösen a 
megújuló energia kis mennyiségő és helyi 
felhasználásának támogatása érdekében, 
hogy a felhasználók akadálytalanul 
érvényesíthessék a fejlıdéshez való 
jogukat; 

40. hangsúlyozza, hogy a zöld gazdaságba 
való átmenet – különösen a legkevésbé 
fejlett országokban – megköveteli az 
energiaágazat átalakítását, beleértve a 
megújuló energiaforrások és az 
energiahatékonyság, valamint az 
energiához való, a szegények számára is 
biztosított egyetemes hozzáférés 
elımozdítását és a villamosítás 
ösztönzését; kiemeli a megújuló energia 
elıállítására alkalmazott technológiák és az 
(ágazatközi) technológiák és a know-how 
átadásának szükségességét, különösen a 
megújuló energia kis mennyiségő és helyi 
felhasználásának támogatása érdekében, 
hogy a felhasználók akadálytalanul 
érvényesíthessék a fejlıdéshez való 
jogukat; 

Or. cs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
26.9.2011 B7-0522/7 

Módosítás  7 
Miroslav Ouzký 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
41 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

41. globális célkitőzésekre és 
intézkedésekre szólít fel a megújuló 
energia használata és az 
energiahatékonyság világszintő növelése 
érdekében; 

41. törölve 

Or. cs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
26.9.2011 B7-0522/8 

Módosítás  8 
Miroslav Ouzký 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
46 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. emlékeztet a nukleáris energiához 
kapcsolódó veszélyekre, amint az a 
fukusimai katasztrófánál ismételten 
beigazolódott; a meglévı atomerımővek 
fokozatos leszerelését szorgalmazza, és 
ellenzi újabb atomerımővek megépítését; 

46. emlékeztet a nukleáris energiához 
kapcsolódó veszélyekre, amint az a 
fukusimai katasztrófánál beigazolódott; a 
meglévı atomerımővek fokozatos 
leszerelését szorgalmazza azokon a 
területeken, ahol fennáll a földrengés 
veszélye és az erımővek által használt 
technológia nem számít biztonságosnak, 
illetve nem alkalmas a helyszínnel 
kapcsolatos kockázatok enyhítésére; 
ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, 
hogy az újabb atomerımővek építésénél 
figyelembe kell venni a korábbi 
katasztrófák tanulságait; 

 

Or. cs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
26.9.2011 B7-0522/9 

Módosítás  9 
Miroslav Ouzký 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
48 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

48. hangsúlyozza, hogy a szegénység 
felszámolásával összefüggésben sürgısen 
elı kell mozdítani a kisüzemi, fenntartható, 
ökológiai mezıgazdaságot, elismerve, 
hogy megfelelı, a környezetre alacsonyabb 
hatást gyakorló, hagyományos 
vetımagállományt alkalmazó, 
többfunkciós mezıgazdálkodási rendszerek 
már léteznek és azokat kell támogatni; a 
vetımagokhoz való hozzáférés biztosítását 
szorgalmazza a népesség valamennyi 
rétege számára; hangsúlyozza, hogy a 
géntechnológiával módosított növények és 
a monokultúrás gazdálkodás nem része a 
fenntartható fejlıdésnek; 

48. hangsúlyozza, hogy a szegénység 
felszámolásával összefüggésben sürgısen 
elı kell mozdítani a kisüzemi, fenntartható, 
ökológiai mezıgazdaságot, elismerve, 
hogy megfelelı, a környezetre alacsonyabb 
hatást gyakorló, hagyományos 
vetımagállományt alkalmazó, 
többfunkciós mezıgazdálkodási rendszerek 
már léteznek és azokat kell támogatni; 

Or. cs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
26.9.2011 B7-0522/10 

Módosítás  10 
Miroslav Ouzký 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
71 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

71. szorgalmazza, hogy nemzetközi szinten 
vezessenek be adót a pénzügyi 
mőveletekre vonatkozóan, és a bevételeket 
fordítsák a biológiai sokféleség és az 
éghajlatvédelem támogatására a fejlıdı 
országokban, az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezményében és a Biológiai 
Sokféleség Egyezményben meghatározott 
célkitőzésekkel összhangban; 

71. törölve 

Or. cs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
26.9.2011 B7-0522/11 

Módosítás  11 
Miroslav Ouzký 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
101 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

101. megismétli javaslatát egy nemzetközi 
környezetvédelmi törvényszék 
létrehozására, hogy a globális 
környezetvédelmi jogszabályok 
fokozottabb mértékben kötelezı érvényővé 
és végrehajthatóvá váljanak, vagy 
legalább egy olyan nemzetközi hatóság 
létrehozására, mint a közvetítıi 
hatáskörrel rendelkezı ombudsman; 

101. törölve 

Or. cs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
26.9.2011 B7-0522/12 

Módosítás  12 
Miroslav Ouzký 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
26 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. úgy véli, hogy az iparosodott országok 
felelısségi körébe tartozik a fejlıdı 
országok támogatása fejlesztési 
törekvéseikben, valamint annak lehetıvé 
tétele, hogy ne kövessék el ugyanazon 
hibákat a természeti erıforrások és a nem 
fenntartható fejlıdés vonatkozásában; 

26. úgy véli, hogy az iparosodott országok 
felelısségi körébe tartozik a fejlıdı 
országok támogatása fejlesztési 
törekvéseikben, valamint annak 
elısegítése, hogy elkerülhessék a 
természeti erıforrások nem megfelelı 
felhasználását és a nem fenntartható 
fejlesztési gyakorlat fenntartását; 

Or. cs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
26.9.2011 B7-0522/13 

Módosítás  13 
Miroslav Ouzký 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
39 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. nemzetközi szinten a szén-dioxid-
kibocsátástól mentes energiatermelésre 
való áttérés megkönnyítése érdekében 
ellenez minden part menti olajfeltárási és -
kitermelési mőveletet a környezeti 
szempontból sérülékeny területeken, így 
például az Északi-sarkvidéken, valamint 
ellenzi az olajhomokból és olajpalából 
történı olajkitermelést; 

39. nemzetközi szinten a szén-dioxid-
kibocsátástól mentes energiatermelésre 
való áttérés megkönnyítése érdekében 
ellenez minden part menti olajfeltárási és -
kitermelési mőveletet a környezeti 
szempontból sérülékeny területeken, így 
például az Északi-sarkvidéken; 

Or. cs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
26.9.2011 B7-0522/14 

Módosítás  14 
Miroslav Ouzký 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
45 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. úgy véli, hogy az energiaellátás külsı 
költségeinek tükrözıdniük kell az energia 
árában; 

45. törölve 

Or. cs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
26.9.2011 B7-0522/15 

Módosítás  15 
Miroslav Ouzký 
az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
72 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy az adórendszerek 
olyan irányú reformja, amely keretében az 
adóterheket a munkáról az erıforrás-
használatra és a szennyezésre terelik át, a 
foglalkoztatás és a környezet számára 
egyaránt elınyös eredményeket hozhat, 
mivel ez az átterelés vonzóbbá teszi az 
erıforrás-hatékonyságot, az 
újrafeldolgozást és az újrahasznosítást, 
ezáltal pedig több munkahely-teremtési 
lehetıséget kínál; 

72. törölve 

Or. cs 

 
 


