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26.9.2011 B7-0522/3 

Amendement  3 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. benadrukt dat het van essentieel belang 

is om van een grotere voortvarendheid en 

dynamiek blijk te geven bij de uitvoering 

en het internationale beheer van op 

duurzame ontwikkeling gerichte 

beleidsmaatregelen, die maar traag 

verlopen; 

6. benadrukt dat het van essentieel belang 

is om van een grotere voortvarendheid en 

dynamiek blijk te geven bij de uitvoering 

van op duurzame ontwikkeling gerichte 

beleidsmaatregelen, die maar traag 

verlopen; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/4 

Amendement  4 

Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. onderstreept dat de winning en het 

gebruik van hulpbronnen grote gevolgen 

hebben voor het milieu en lokale 

gemeenschappen; dringt er bij de 

Commissie op aan in de discussies en 

onderhandelingen tijdens de Rio+20-top 

aandacht te besteden aan de internalisering 

van externe kosten die het milieu en deze 

gemeenschappen moeten dragen; 

27. onderstreept dat de winning en het 

gebruik van hulpbronnen niet zonder 

belang zijn voor het milieu en lokale 

gemeenschappen; verzoekt de Commissie 

na te gaan of in de discussies en 

onderhandelingen tijdens de Rio+20-top 

aandacht moet worden besteed aan de 

internalisering van externe kosten die het 

milieu en deze gemeenschappen moeten 

dragen; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/5 

Amendement  5 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. wijst op de toenemende krapte aan 

conventionele fossiele brandstoffen, zoals 

olie, aardgas en kolen; herhaalt dat zij 

bijdragen aan het broeikaseffect, terwijl 

niet-conventionele energiebronnen 

onderworpen moeten worden aan een 

milieu- en productiviteitseffectbeoordeling; 

38. wijst op de toenemende krapte aan 

conventionele fossiele brandstoffen, zoals 

olie, aardgas en kolen, en onderstreept dat 

zij in verschillende mate bijdragen aan het 

broeikaseffect, terwijl niet-conventionele 

energiebronnen onderworpen moeten 

worden aan een milieu- en 

productiviteitseffectbeoordeling, met dien 

verstande dat ongeacht veranderingen in 

de weersomstandigheden moet worden 

voorzien in de basisbehoefte aan energie; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/6 

Amendement  6 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. onderstreept dat de overgang naar een 

groene economie een radicale 

transformatie van de energiesector vereist 

om hernieuwbare energie en energie-

efficiëntie te bevorderen, een universele 

toegang tot energie te bewerkstelligen, ook 

voor de armen, en, met name in de minst 

ontwikkelde landen, de elektrificering te 

stimuleren; wijst op de noodzaak van 

technologie op het gebied van 

hernieuwbare energie en van de overdracht 

van (sectordoorsnijdende) technologie en 

knowhow, met name ter ondersteuning van 

het kleinschalige en lokale gebruik van 

hernieuwbare energie, om hun recht op 

ontwikkeling niet te dwarsbomen; 

40. onderstreept dat de overgang naar een 

groene economie een transformatie van de 

energiesector vereist, met o.a. bevordering 

van hernieuwbare energie en energie-

efficiëntie en van een universele toegang 

tot energie, ook voor de armen, en 

stimulering van de elektrificering, met 

name in de minst ontwikkelde landen; wijst 

op de noodzaak van technologie op het 

gebied van hernieuwbare energie en van de 

overdracht van (sectordoorsnijdende) 

technologie en knowhow, met name ter 

ondersteuning van het kleinschalige en 

lokale gebruik van hernieuwbare energie, 

om hun recht op ontwikkeling niet te 

dwarsbomen; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/7 

Amendement  7 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. dringt aan op mondiale streefcijfers en 

maatregelen om het gebruik van 

hernieuwbare energie en de energie-

efficiëntie wereldwijd te verhogen; 

Schrappen 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/8 

Amendement  8 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. herinnert aan de risico's die kleven aan 

kernenergie, zoals bij de ramp in 

Fukushima opnieuw gebleken is; dringt 

aan op geleidelijke sluiting van de 

bestaande kerncentrales en verzet zich 

tegen de bouw van nieuwe kerncentrales; 

46. herinnert aan de risico's die kleven aan 

kernenergie, zoals bij de ramp in 

Fukushima gebleken is; dringt aan op 

geleidelijke sluiting van de bestaande 

kerncentrales in gebieden met seismische 

activiteit waar de in die centrales 

gebruikte technologie niet als voldoende 

veilig of betrouwbaar wordt beschouwd 

om de risico's op te vangen die met hun 

locatie verband houden; dringt er ook op 

aan dat bij de bouw van nieuwe 

kerncentrales rekening wordt gehouden 

met de lessen die bij eerdere rampen zijn 

geleerd; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/9 

Amendement  9 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. benadrukt dat het dringend 

noodzakelijk is de kleinschalige, duurzame 

biologische landbouw in de context van de 

uitbanning van armoede te bevorderen, in 

het besef dat passende, multifunctionele 

landbouwsystemen die van traditioneel 

zaadgoed gebruikmaken en een geringe 

impact hebben, al bestaan en gestimuleerd 

dienen te worden; wenst dat alle 

bevolkingsgroepen verzekerd zijn van 

toegang tot zaden; onderstreept dat 

genetisch gemodificeerde gewassen en 

monoculturen niet passen in een 

duurzame ontwikkeling; 

48. benadrukt dat het dringend 

noodzakelijk is de kleinschalige, duurzame 

biologische landbouw in de context van de 

uitbanning van armoede te bevorderen, in 

het besef dat passende, multifunctionele 

landbouwsystemen die van traditioneel 

zaadgoed gebruikmaken en een geringe 

impact hebben, al bestaan en gestimuleerd 

dienen te worden; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/10 

Amendement  10 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

71. verzoekt om de internationale 

invoering van een belasting op financiële 

transacties en wenst dat de opbrengst 

overeenkomstig de in het kader van het 

UNFCCC en het CBD geformuleerde 

doelstellingen wordt gebruikt ter 

ondersteuning van de biodiversiteit en de 

klimaatbescherming in de 

ontwikkelingslanden; 

Schrappen 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/11 

Amendement  11 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 101 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

101. herhaalt zijn voorstel met betrekking 

tot een internationaal milieuhof, om 

mondiale milieuwetgeving bindender en 

beter afdwingbaar te maken, of althans 

een internationale instantie, zoals een 

ombudsman met 

bemiddelingsbevoegdheden; 

Schrappen 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/12 

Amendement  12 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. beschouwt het als een deel van de 

verantwoordelijkheid van de 

geïndustrialiseerde landen om de 

ontwikkelingslanden te ondersteunen in 

hun streven naar ontwikkeling en hen in 

staat te stellen niet dezelfde fouten te 

begaan met betrekking tot natuurlijke 

hulpbronnen en een niet-duurzaam 

ontwikkelingspad; 

26. beschouwt het als een deel van de 

verantwoordelijkheid van de 

geïndustrialiseerde landen om de 

ontwikkelingslanden te ondersteunen in 

hun streven naar ontwikkeling en hen in 

staat te stellen een ongepast gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen en een niet-

duurzame ontwikkeling te vermijden; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/13 

Amendement  13 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. waarschuwt voor offshore-olie-

exploratie en –winning in gebieden met 

een kwetsbaar milieu, zoals het 

Noordpoolgebied, om de overgang naar 

een koolstofvrije energieproductie 

internationaal te vergemakkelijken, en is 

gekant tegen oliewinning uit teerzand en 

olieschalie; 

39. waarschuwt voor offshore-olie-

exploratie en –winning in gebieden met 

een kwetsbaar milieu, zoals het 

Noordpoolgebied, om de overgang naar 

een koolstofvrije energieproductie 

internationaal te vergemakkelijken; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/14 

Amendement  14 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is van mening dat de externe kosten 

van de energievoorziening moeten worden 

doorberekend in de energieprijs; 

Schrappen 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/15 

Amendement  15 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. onderstreept dat fiscale hervormingen 

die gericht zijn op het verschuiven van de 

belastingdruk van arbeid naar 

grondstoffenverbruik en vervuiling, zowel 

voor de werkgelegenheid als voor het 

milieu een win-winsituatie kunnen helpen 

creëren, aangezien efficiënt gebruik van 

hulpbronnen, recycling en hergebruik als 

gevolg van deze verschuiving 

aantrekkelijker worden en er daardoor 

meer banen kunnen ontstaan; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


