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26.9.2011 B7-0522/3 

Alteração  3 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Destaca que é fundamental imprimir 
uma maior urgência e dinamismo à 
implementação e à governação 

internacional das políticas de 
desenvolvimento sustentável cujos 
progressos têm sido lentos; 

6. Destaca que é fundamental imprimir 
uma maior urgência e dinamismo à 
implementação das políticas de 
desenvolvimento sustentável cujos 
progressos têm sido lentos; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/4 

Alteração  4 

Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Acentua que a extracção e a utilização 
dos recursos têm um grande impacto no 

ambiente e nas comunidades locais; insta a 
Comissão a integrar o conceito de 
internalização dos custos externos para o 
ambiente e as comunidades nas discussões 
e negociações de Rio+20; 

27. Acentua que a extracção e a utilização 
dos recursos não são irrelevantes para o 
ambiente e as comunidades locais; solicita 

à Comissão que considere se o conceito de 
internalização dos custos externos para o 
ambiente e as comunidades deveria ser 

integrado nas discussões e negociações de 
Rio+20; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/5 

Alteração  5 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 
Proposta de resolução Alteração 

38. Salienta a crescente escassez de fontes 
convencionais de energia fóssil, como o 
petróleo, o gás natural ou o carvão; reitera 

a sua contribuição para o efeito de estufa, 
enquanto que as fontes não convencionais 
devem ser sujeitas a uma avaliação de 
impacto ambiental e de produtividade; 

38. Chama a atenção para a escassez cada 
vez maior das fontes de energia fóssil, 
como o petróleo, o gás natural e o carvão, e 
sublinha a sua contribuição diferenciada 
para o efeito de estufa, enquanto as fontes 
de energia não convencionais deveriam ser 
submetidas a avaliações do impacto no 
ambiente e na produtividade tendo em 

conta o facto de as necessidades 

energéticas básicas deverem ser 

asseguradas independentemente das 

condições climáticas mutáveis; 

 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/6 

Alteração  6 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 
Proposta de resolução Alteração 

40. Sublinha que a transição para uma 
economia verde exige uma transformação 
radical do sector da energia a fim de 

promover as energias renováveis e a 

eficiência energética, e também o acesso 
universal à energia, inclusive para os 
pobres, e para incentivar a electrificação, 
especialmente nos países menos 
desenvolvidos; realça a necessidade de 
tecnologias de energia renovável e da 
transferência (trans-sectorial) de 
tecnologias e de saber-fazer, especialmente 
para apoiar o uso em pequena escala e 
local de energias renováveis, a fim de não 
prejudicar o seu direito ao 
desenvolvimento; 

40. Sublinha que a transição para uma 
economia verde exige uma transformação 
do sector da energia incluindo a promoção 

das energias renováveis e da eficiência 
energética, e também o acesso universal à 
energia, inclusive para os pobres, e para 
incentivar a electrificação, especialmente 
nos países menos desenvolvidos; realça a 
necessidade de tecnologias de energia 
renovável e da transferência (trans-
sectorial) de tecnologias e de saber-fazer, 
especialmente para apoiar o uso em 
pequena escala e local de energias 
renováveis, a fim de não prejudicar o seu 
direito ao desenvolvimento; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/7 

Alteração  7 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 41 

 
Proposta de resolução Alteração 

41. Solicita objectivos e medidas globais 

com vista a aumentar a utilização das 

energias renováveis e a eficiência 

energética a nível mundial; 

Suprimido 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/8 

Alteração  8 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 
Proposta de resolução Alteração 

46. Relembra os riscos relacionados com a 
energia nuclear, como o provou mais uma 
vez a catástrofe de Fukushima; apela ao 
abandono gradual das centrais nucleares 
existentes e opõe-se à construção de 

quaisquer novas centrais nucleares; 

46. Relembra os riscos relacionados com a 
energia nuclear, como o provou mais uma 
vez a catástrofe de Fukushima; apela ao 
abandono gradual das centrais nucleares 
existentes em zonas de actividade sísmica 

em que a tecnologia dessas centrais não 

seja considerada suficientemente segura 

ou robusta para mitigar os riscos 

decorrentes da sua localização;  apela 

também a que as lições aprendidas com 

anteriores desastres sejam tidas em conta 

quando forem construídas novas centrais 
nucleares; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/9 

Alteração  9 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 48 

 
Proposta de resolução Alteração 

48. Acentua a necessidade urgente de 
promover a agricultura em pequena escala, 
sustentável e biológica no contexto da 
erradicação da pobreza, reconhecendo que 
já existem sistemas agrícolas apropriados, 
de baixo impacto e multifuncionais, que 
utilizam povoamentos de produção de 
sementes tradicionais e que devem ser 
promovidos; reclama um acesso seguro às 

sementes para todos os segmentos da 

população: acentua que as culturas 

geneticamente modificadas e a 

monocultura não fazem parte do 

desenvolvimento sustentável; 

48. Acentua a necessidade urgente de 
promover a agricultura em pequena escala, 
sustentável e biológica no contexto da 
erradicação da pobreza, reconhecendo que 
já existem sistemas agrícolas apropriados, 
de baixo impacto e multifuncionais, que 
utilizam povoamentos de produção de 
sementes tradicionais e que devem ser 
promovidos; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/10 

Alteração  10 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 71 

 
Proposta de resolução Alteração 

71. Solicita que seja criado, a nível 

internacional, um imposto sobre as 

transacções financeiras e que as receitas 

sejam utilizadas para apoiar a 

biodiversidade e a protecção do clima nos 

países em desenvolvimento, em 

conformidade com os objectivos 

estabelecidos ao abrigo da CQNUAC e da 

CBD; 

Suprimido 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/11 

Alteração  11 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 101 

 
Proposta de resolução Alteração 

101. Reitera a sua proposta tendente à 

criação de um tribunal internacional no 

domínio do ambiente, a fim de que a 

legislação ambiental global se torne mais 

vinculativa e fácil de aplicar, ou, pelo 

menos, de uma autoridade internacional, 

como um provedor de Justiça com 

poderes de mediação; 

Suprimido 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/12 

Alteração  12 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Considera que faz parte das 
responsabilidades dos países 
industrializados apoiar os países em 
desenvolvimento na sua caminhada rumo 
ao desenvolvimento e dar-lhes condições 
para não cometer os mesmos erros em 

relação aos recursos naturais e a uma 

forma de desenvolvimento não 

sustentável; 

26. Considera que faz parte das 
responsabilidades dos países 
industrializados apoiar os países em 
desenvolvimento na sua caminhada rumo 
ao desenvolvimento e dar-lhes condições 
para evitar o uso inadequado de recursos 

naturais e o desenvolvimento 

insustentável; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/13 

Alteração  13 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 
Proposta de resolução Alteração 

39. Pronuncia-se contra quaisquer 
operações de exploração e extracção em 
áreas ambientalmente frágeis como a zona 
do Árctico a fim de facilitar a transição 
para uma produção de energia sem 
emissões de carbono a nível internacional, 
e opõe-se à extracção de petróleo de 

areias asfálticas e xisto betuminoso; 

39. Pronuncia-se contra quaisquer 
operações de exploração e extracção em 
áreas ambientalmente frágeis como a zona 
do Árctico a fim de facilitar a transição 
para uma produção de energia sem 
emissões de carbono a nível internacional; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/14 

Alteração  14 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 
Proposta de resolução Alteração 

45. Considera que os custos externos do 

aprovisionamento energético devem 

reflectir-se no preço da energia; 

Suprimido 

Or. cs 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 
26.9.2011 B7-0522/15 

Alteração  15 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 
 
Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 
Proposta de resolução Alteração 

72. Sublinha que as reformas fiscais 

destinadas a transferir a carga fiscal do 

trabalho para a utilização dos recursos e a 

poluição podem ajudar a criar um 

desfecho mutuamente vantajoso para o 

emprego e o ambiente, uma vez que essa 

transferência torna mais atraentes a 

eficiência, reciclagem e reutilização dos 

recursos, proporcionando assim mais 

oportunidades de emprego; 

Suprimido 

Or. cs 

 
 


