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26.9.2011 B7-0522/16 

Módosítás  16 
Sandrine Bélier 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
24 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. hangsúlyozza, hogy a fejlıdés, illetve a 
szegénység felszámolásának döntı 
elıfeltétele a jelen és jövı generációinak 
erıforrásokhoz való méltányos és egyenlı 
hozzáférése, illetve az erıforrások 
méltányos és egyenlı elosztása, valamint 
hogy a fejlıdı országok, valamint a 

regionális és helyi hatóságok számára 

lehetıvé kell tenni, hogy természeti 
erıforrásaikból a leginkább fenntartható 

és inkluzív módon profitálhassanak; 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
társadalmak megteremtése érdekében 
kiemelten fontos, hogy ebben valamennyi 
ország részt vegyen; hangsúlyozza, hogy a 
legszegényebb országok és a világ 
népességének legszegényebb rétegei 
lesznek a leginkább kitéve az 
éghajlatváltozás hatásainak, ezért az 
alkalmazkodáshoz támogatásra van 
szükségük, különösen annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a nık és a 
lakosság leginkább veszélyeztetett 
rétegeinek igényeit és ismereteit; 

24. hangsúlyozza, hogy a fejlıdés, illetve a 
szegénység felszámolásának döntı 
elıfeltétele a jelen és jövı generációinak 
erıforrásokhoz való méltányos és egyenlı 
hozzáférése, illetve az erıforrások 
méltányos és egyenlı elosztása; 
hangsúlyozza, hogy a fejlıdı országok 
szuverén joga, hogy rendelkezzenek saját 
természeti erıforrásaik felett; 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
társadalmak megteremtése érdekében 
kiemelten fontos, hogy ebben valamennyi 
ország részt vegyen; hangsúlyozza, hogy a 
legszegényebb országok és a világ 
népességének legszegényebb rétegei 
lesznek a leginkább kitéve az 
éghajlatváltozás hatásainak, ezért az 
alkalmazkodáshoz támogatásra van 
szükségük, különösen annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a nık és a 
lakosság leginkább veszélyeztetett 
rétegeinek igényeit és ismereteit; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/17 

Módosítás  17 
Sandrine Bélier 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
70 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. hangsúlyozza, hogy világos, 
megbízható és átfogó szabályozási keretre 
van szükség ahhoz, hogy a szereplık 
képesek legyenek a gazdasági 
megfontolásokat a hatékony, felelıs és 
környezetbarát növekedés irányába 
elmozdítani; 

70. hangsúlyozza, hogy világos, 
megbízható és átfogó szabályozási keretre 
van szükség ahhoz, hogy a szereplık 
képesek legyenek a gazdasági 
megfontolásokat a hatékony, felelıs és 
környezetbarát gazdaság irányába 
elmozdítani; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/18 

Módosítás  18 
Sandrine Bélier 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
102 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 102a. egy környezeti hatásvizsgálatról 

szóló nemzetközi egyezményt szorgalmaz 

annak érdekében, hogy megerısítse és 

kodifikálja a Nemzetközi Bíróság 2010. 

évi joggyakorlatát egy Argentína és 

Uruguay közötti ügyben, amely 

cellulózgyárak építésével foglalkozott; 

Or. en 

 
 


