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Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. betoner, at retfærdig og ligelig adgang 

til og fordeling af ressourcerne for 

nuværende og kommende generationer er 

en afgørende forudsætning for udvikling og 

fattigdomsudryddelse, og at 

udviklingslande såvel som regionale og 

lokale myndigheder bør sættes i stand til 

at drage fordel af deres naturressourcer på 

den mest bæredygtige og vidtfavnende 

måde; understreger, at det er af afgørende 

betydning, at alle lande deltager i dette 

med henblik på at skabe bæredygtige 

samfund; fremhæver, at de fattigste lande 

og verdensbefolkningens fattigste lag vil 

påvirkes mest af konsekvenserne af 

klimaændringerne og derfor har brug for 

støtte til tilpasningen, navnlig for at kunne 

inddrage kvinders og de mest sårbare 

befolkningsgrupper behov og viden; 

24. betoner, at retfærdig og ligelig adgang 

til og fordeling af ressourcerne for 

nuværende og kommende generationer er 

en afgørende forudsætning for udvikling og 

fattigdomsudryddelse, og understreger 

udviklingslandenes suveræne ret til at 

forvalte deres egne naturressourcer; 

understreger, at det er af afgørende 

betydning, at alle lande deltager i dette 

med henblik på at skabe bæredygtige 

samfund; fremhæver, at de fattigste lande 

og verdensbefolkningens fattigste lag vil 

påvirkes mest af konsekvenserne af 

klimaændringerne og derfor har brug for 

støtte til tilpasningen, navnlig for at kunne 

inddrage kvinders og de mest sårbare 

befolkningsgrupper behov og viden; 

Or. en 
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Punkt 70 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

70. understreger, at en klar, pålidelig og 

sammenhængende lovgivningsmæssig 

ramme er nødvendig for at sætte aktørerne 

i stand til at vende økonomisk fornuft til 

effektiv, ansvarlig og grøn vækst; 

70. understreger, at en klar, pålidelig og 

sammenhængende lovgivningsmæssig 

ramme er nødvendig for at sætte aktørerne 

i stand til at vende økonomisk fornuft til en 

effektiv, ansvarlig og grøn økonomi; 

Or. en 
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Punkt 102 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 102a. opfordrer til vedtagelse af en 

international konvention om 

miljøkonsekvensevaluering for at styrke 

og kodificere kendelsen fra den 

internationale domstol fra 2010 i en sag 

om opførelse af en papirmassefabrik 

mellem Argentina og Uruguay; 

Or. en 

 

 


