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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

26.9.2011 B7-0522/16 

Muudatusettepanek  16 

Sandrine Bélier 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 
ELi ühise seisukoha väljatöötamine eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 24 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. rõhutab, et loodusvarade võrdne ja 
õiglane kättesaadavus ning jaotamine 
praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks 
on arengu ning vaesuse kaotamise keskne 
eeltingimus ning et arenguriikidel ning 
piirkondlikel ja kohalikel asutustel peaks 

olema võimalik saada loodusvaradest 
kasu kõige jätkusuutlikumal ja 

kõikehõlmavamal viisil; rõhutab, et 
kõikide riikide osalemine kõnealustes 
meetmetes on väga oluline, et luua püsivad 
ühiskonnad; juhib tähelepanu sellele, et 
kõige enam mõjutab kliimamuutus kõige 
vaesemaid riike ja maailma rahvastiku 
kõige vaesemat osa, keda tuleb seepärast 
kohanemisel abistada, ning eriti tuleb 
arvesse võtta naiste ja kõige ebasoodsamas 
olukorras oleva elanikkonna vajadusi ja 
teadmisi; 

24. rõhutab, et loodusvarade võrdne ja 
õiglane kättesaadavus ning jaotamine 
praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks 
on arengu ning vaesuse kaotamise keskne 
eeltingimus; rõhutab arenguriikide 
suveräänset õigust hallata oma 

loodusvarasid; rõhutab, et kõikide riikide 
osalemine kõnealustes meetmetes on väga 
oluline, et luua püsivad ühiskonnad; juhib 
tähelepanu sellele, et kõige enam mõjutab 
kliimamuutus kõige vaesemaid riike ja 
maailma rahvastiku kõige vaesemat osa, 
keda tuleb seepärast kohanemisel abistada, 
ning eriti tuleb arvesse võtta naiste ja kõige 
ebasoodsamas olukorras oleva elanikkonna 
vajadusi ja teadmisi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B7-0522/2011 
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Kartika Tamara Liotard 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 
ELi ühise seisukoha väljatöötamine eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 70 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. rõhutab, et on vaja selget, 
usaldusväärset ja terviklikku reguleerivat 
raamistikku, et majandusüksuste 
lähenemisviis nihkuks tõhusa, 
vastutustundliku ja rohelise kasvu suunas; 

70. rõhutab, et on vaja selget, 
usaldusväärset ja terviklikku reguleerivat 
raamistikku, et majandusüksuste 
lähenemisviis nihkuks tõhusa, 
vastutustundliku ja rohelise majanduse 
suunas; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  18 

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

Kartika Tamara Liotard 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 102 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 102 a. nõuab keskkonnamõju hindamise 

rahvusvahelist konventsiooni, et 

tugevdada ja kodifitseerida 

Rahvusvahelise Kohtu kohtupraktikat 

Argentina ja Uruguay vahelises 

tselluloositehaste ehitamist käsitlevas 

2010. aasta kohtuasjas; 

Or. en 

 
 


