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26.9.2011 B7-0522/3 

Pakeitimas  3 

Miroslav Ouzký 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

6. atkreipia d÷mesį į tai, kad būtinai reikia 

kuo skubiau ir dinamiškiau įgyvendinti ir 

tarptautiniu mastu valdyti tas darnaus 

vystymosi politikos sritis, kuriose pažanga 

l÷ta, 

6. atkreipia d÷mesį į tai, kad būtinai reikia 

kuo skubiau ir dinamiškiau įgyvendinti tas 

darnaus vystymosi politikos sritis, kuriose 

pažanga l÷ta, 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/4 

Pakeitimas  4 

Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

27. pabr÷žia, kad išteklių gavyba ir 

naudojimas daro didelę įtaką aplinkai ir 

vietos bendruomen÷ms; ragina Komisiją 

įtraukti išor÷s sąnaudų, skiriamų aplinkos 

apsaugai ir bendruomen÷ms, 

internalizavimo sąvoką į „Rio+20“ 

diskusijas ir derybas; 

27. pabr÷žia, kad išteklių gavyba ir 

naudojimas n÷ra nesvarbu aplinkai ir 

vietos bendruomen÷ms; prašo Komisijos 

svarstyti, ar išor÷s sąnaudų, skiriamų 

aplinkos apsaugai ir bendruomen÷ms, 

internalizavimo sąvoka tur÷tų būti 

įtraukta į „Rio+20“ diskusijas ir derybas; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/5 

Pakeitimas  5 

Miroslav Ouzký 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

38. pabr÷žia, kad did÷ja įprastinių 

iškastinio kuro energijos šaltinių, pvz., 

naftos, gamtinių dujų ir anglių, stygius; 

pakartoja, kad jie prisideda prie šiltnamio 

efekto, o neįprastiniams ištekliams tur÷tų 

būti taikomas poveikio aplinkai ir 

produktyvumui vertinimas; 

38. pabr÷žia, kad did÷ja tradicinio 

iškastinio kuro energijos šaltinių, pvz., 

naftos, gamtinių dujų ir anglies, stygius ir 

pabr÷žia, kad jų poveikis skatinant 

šiltnamio efektą nevienodas, o 

neįprastiniams ištekliams tur÷tų būti 

taikomas poveikio aplinkai ir 

produktyvumo vertinimas atsižvelgiant į 

tai, kad bazin÷s energijos reikm÷s tur÷tų 

būti užtikrintos nepaisant kintančių oro 

sąlygų; 

 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/6 

Pakeitimas  6 

Miroslav Ouzký 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

40. pabr÷žia, kad pereinant prie 

ekologiškos ekonomikos reikia radikaliai 

pertvarkyti energetikos sektorių siekiant 

skatinti naudoti atsinaujinančią energiją 

ir užtikrinti energijos vartojimo 

efektyvumą, sudaryti visuotinę galimybę 

gauti energijos, taip pat ir neturtingiesiems, 

ir skatinti elektrifikaciją, ypač mažiausiai 

išsivysčiusiose šalyse; pabr÷žia, kad 

reikalingos atsinaujinančiosios energijos 

technologijos ir (tarpsektorinis) 

technologijų ir patirties perdavimas, ypač 

siekiant remti nedidelio ir vietos masto 

atsinaujinančios energijos vartojimą, kad 

nebūtų kliudoma naudotis teise į 

vystymąsi; 

40. pabr÷žia, kad pereinant prie 

ekologiškos ekonomikos reikia pertvarkyti 

energetikos sektorių, įskaitant 

atsinaujinančių šaltinių energijos ir 

efektyvaus energijos vartojimo bei 

visuotin÷s prieigos prie energijos – taip pat 

ir neturtingiesiems – skatinimą, ir skatinti 

elektrifikaciją, ypač mažiausiai 

išsivysčiusiose šalyse; pabr÷žia, kad 

reikalingos atsinaujinančiosios energijos 

technologijos ir (tarpsektorinis) 

technologijų ir patirties perdavimas, ypač 

siekiant remti nedidelio ir vietos masto 

atsinaujinančios energijos vartojimą, kad 

nebūtų kliudoma naudotis teise į 

vystymąsi; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/7 

Pakeitimas  7 

Miroslav Ouzký 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

41 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

41. ragina įgyvendinti pasaulinius tikslus 

ir priemones siekiant padidinti 

atsinaujinančiosios energijos vartojimą ir 

energijos vartojimo efektyvumą visame 

pasaulyje; 

41. Išbraukta. 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/8 

Pakeitimas  8 

Miroslav Ouzký 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

46. primena apie branduolin÷s energijos 

keliamus pavojus, kaip dar kartą parod÷ 

Fukušimoje įvykusi katastrofa; ragina 

laipsniškai uždaryti veikiančias 

branduolines j÷gaines ir nepritaria naujų 

branduolinių j÷gainių statybai; 

46. primena apie branduolin÷s energijos 

keliamus pavojus, kaip dar kartą parod÷ 

Fukušimoje įvykusi katastrofa, ragina 

laipsniškai uždaryti esamas seisminio 

aktyvumo zonose veikiančias branduolines 

j÷gaines, jei šių j÷gainių technologijos 

nelaikomos saugiomis ar pakankamai 

patikimomis, kad būtų galima sušvelninti 

vietov÷s, kurioje jos pastatytos, keliamą 

gr÷smę; taip pat ragina statant naujas 

branduolines j÷gaines atsižvelgti į patirtį, 

įgytą per ankstesnes nelaimes; 

 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/9 

Pakeitimas  9 

Miroslav Ouzký 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

48 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

48. pabr÷žia, kad reikia skubiai skatinti 

naikinti skurdą padedantį smulkųjį, darnų, 

ekologinį žem÷s ūkį, pripažįstant, kad jau 

yra taikomos atitinkamos mažo poveikio 

daugiafunkc÷s ūkininkavimo sistemos, 

pagal kurias taikoma tradicin÷ s÷klų 

auginimo sistema, ir jos turi būti 

propaguojamos; ragina visoms visuomen÷s 

grup÷ms užtikrinti galimybes gauti s÷klų; 

pabr÷žia, kad genetiškai modifikuoti (GM) 

augalai ir monokultūros n÷ra darnaus 

vystymosi dalis; 

48. pabr÷žia, kad reikia skubiai skatinti 

naikinti skurdą padedantį smulkųjį, tvarų, 

ekologinį žem÷s ūkį, pripažįstant, kad jau 

yra taikomos atitinkamos mažo poveikio 

daugiafunkc÷s ūkininkavimo sistemos, 

kuriose taikoma tradicin÷ s÷klų auginimo 

sistema, ir jos turi būti skatinamos; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/10 

Pakeitimas  10 

Miroslav Ouzký 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

71 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

71. ragina, kad tarptautiniu lygmeniu 

būtų nustatytas finansinių sandorių 

mokestis, o gautos pajamos būtų 

naudojamos biologin÷s įvairov÷s ir 

klimato apsaugai besivystančiose šalyse, 

laikantis JTBKKK ir BĮK nustatytų tikslų; 

71. Išbraukta. 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/11 

Pakeitimas  11 

Miroslav Ouzký 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

101 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

101. dar kartą pakartoja prašymą įkurti 

tarptautinę aplinkos tarnybą siekiant, kad 

visuotiniai aplinkosaugos teis÷s aktai 

taptų labiau įpareigojantys ir daugiau 

taikomi, arba bent jau tarptautinę 

instituciją, pvz., ombudsmeno tarnybą, 

kuriai būtų suteikti tarpininko 

įgaliojimai; 

101. Išbraukta. 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/12 

Pakeitimas  12 

Miroslav Ouzký 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

26. mano, kad pramonin÷s šalys tur÷tų 

prisiimti atsakomybę remti besivystančias 

šalis, siekiančias toliau vystytis, ir sudaryti 

joms sąlygas nekartoti tų pačių klaidų, 

susijusių su gamtos ištekliais ir nedarniu 

vystymusi; 

26. mano, kad pramonin÷s šalys tur÷tų 

prisiimti atsakomybę remti besivystančias 

šalis, siekiančias toliau vystytis, ir sudaryti 

joms sąlygas vengti netinkamo gamtos 

išteklių naudojimo ir nedarnaus 

vystymosi; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/13 

Pakeitimas  13 

Miroslav Ouzký 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

39 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

39. siekiant palengvinti per÷jimą prie 

anglies dioksido neišskiriančios energijos 

gamybos tarptautiniu lygmeniu, ragina 

atsisakyti bet kokio naftos išteklių 

žvalgybos ir gavybos jūroje tokiose 

ekologiškai pažeidžiamose srityse kaip 

Arkties zona ir nepritaria naftos gavybai 

iš bitumingojo sm÷lio ir naftingųjų 

skalūnų; 

39. siekiant palengvinti per÷jimą prie 

anglies dioksido neišskiriančios energijos 

gamybos tarptautiniu lygmeniu, ragina 

atsisakyti bet kokio naftos išteklių 

žvalgybos ir gavybos jūroje tokiose 

ekologiškai pažeidžiamose srityse kaip 

Arkties zona; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/14 

Pakeitimas  14 

Miroslav Ouzký 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

45. mano, kad energijos kainos tur÷tų 

atspind÷ti energijos tiekimo išor÷s 

sąnaudas, 

45. Išbraukta. 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/15 

Pakeitimas  15 

Miroslav Ouzký 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

72. pažymi, kad mokesčių reformos, 

sukurtos siekiant mokesčių naštą perkelti 

iš darbo sektoriaus į išteklių naudojimo ir 

taršos sektorių, gali duoti naudingų 

rezultatų tiek užimtumui, tiek aplinkai, 

nes d÷l pokyčių tampa patrauklesnis 

išteklių naudojimo efektyvumas, 

perdirbimas ir pakartotinis jų 

panaudojimas, tod÷l atsiranda daugiau 

galimybių kurti darbo vietas; 

72. Išbraukta. 

Or. en 

 

 

 


