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26.9.2011 B7-0522/16 

Τροπολογία  16 

Sandrine Bélier 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

24. τονίζει ότι η δίκαιη και ισότιµη 

πρόσβαση στους πόρους και διανοµή των 

πόρων για τις τωρινές και µελλοντικές 

γενιές είναι κρίσιµη προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη και για την εξάλειψη της 

φτώχειας, και ότι στις αναπτυσσόµενες 
χώρες, καθώς και στις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, θα πρέπει να δοθεί η 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τους 
φυσικούς τους πόρους κατά τον πλέον 
αειφόρο και χωρίς αποκλεισµούς τρόπο· 
τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 

συµµετέχουν σε αυτό όλες οι χώρες, ώστε 

να δηµιουργηθούν αειφόρες κοινωνίες· 

υπογραµµίζει ότι οι φτωχότερες χώρες και 

τα φτωχότερα τµήµατα του παγκόσµιου 

πληθυσµού θα επηρεαστούν περισσότερο 

από τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 

κι εξ αυτού έχουν ανάγκη υποστήριξης για 

την προσαρµογή, λαµβάνοντας ιδίως 

υπόψη τις ανάγκες και τις γνώσεις των 

γυναικών και των πλέον ευάλωτων 

πληθυσµών· 

24. τονίζει ότι η δίκαιη και ισότιµη 

πρόσβαση στους πόρους και διανοµή των 

πόρων για τις τωρινές και µελλοντικές 

γενιές είναι κρίσιµη προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη και για την εξάλειψη της 

φτώχειας, και τονίζει επίσης το 
κυριαρχικό δικαίωµα των 
αναπτυσσόµενων χωρών να 
διαχειρίζονται τους φυσικούς τους πόρους· 
τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 

συµµετέχουν σε αυτό όλες οι χώρες, ώστε 

να δηµιουργηθούν αειφόρες κοινωνίες· 

υπογραµµίζει ότι οι φτωχότερες χώρες και 

τα φτωχότερα τµήµατα του παγκόσµιου 

πληθυσµού θα επηρεαστούν περισσότερο 

από τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 

κι εξ αυτού έχουν ανάγκη υποστήριξης για 

την προσαρµογή, λαµβάνοντας ιδίως 

υπόψη τις ανάγκες και τις γνώσεις των 

γυναικών και των πλέον ευάλωτων 

πληθυσµών· 
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26.9.2011 B7-0522/17 

Τροπολογία  17 

Sandrine Bélier 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 70 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

70. υπογραµµίζει ότι χρειάζεται ένα σαφές, 

αξιόπιστο και ολοκληρωµένο ρυθµιστικό 

πλαίσιο που να επιτρέπει στους 

εµπλεκοµένους να στρέψουν την 

οικονοµική φιλοσοφία προς την 
αποτελεσµατική, υπεύθυνη και πράσινη 

ανάπτυξη· 

70. υπογραµµίζει ότι χρειάζεται ένα σαφές, 

αξιόπιστο και ολοκληρωµένο ρυθµιστικό 

πλαίσιο που να επιτρέπει στους 

εµπλεκοµένους να στρέψουν την 

οικονοµική φιλοσοφία προς µία 
αποτελεσµατική, υπεύθυνη και πράσινη 

οικονοµία· 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/18 

Τροπολογία  18 

Sandrine Bélier 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 102 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 102α. ζητεί µια διεθνή σύµβαση για την 
εκτίµηση του περιβαλλοντικού 
αντικτύπου, η οποία θα ενισχύει και θα 
κωδικοποιεί τη νοµολογία του ∆ιεθνούς 
∆ικαστηρίου το 2010 σε µια υπόθεση που 
αφορούσε την κατασκευή εργοστασίων 
ξυλοπολτού, ανάµεσα στην Αργεντινή και 
την Ουρουγουάη· 

Or. en 

 

 


