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26.9.2011 B7-0522/16 

Amendement  16 

Sandrine Bélier 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. beklemtoont dat een eerlijke en billijke 

toegang tot en verdeling van hulpbronnen 

voor de huidige en toekomstige generaties 

een cruciale voorwaarde is voor 

ontwikkeling en het uitbannen van 

armoede en dat ontwikkelingslanden 

alsmede regionale en lokale overheden in 

staat moeten worden gesteld om op een zo 

duurzaam en inclusief mogelijke wijze te 

profiteren van hun natuurlijke 

hulpbronnen; onderstreept dat het van het 

grootste belang is dat alle landen hieraan 

meedoen om duurzame samenlevingen tot 

stand te brengen; wijst erop dat de armste 

landen en de armste delen van de 

wereldbevolking het meest te lijden zullen 

hebben van de gevolgen van 

klimaatverandering en daarom steun nodig 

hebben voor de aanpassing, met name om 

rekening te houden met de behoeften en de 

kennis van vrouwen en van de meest 

kwetsbare bevolkingsgroepen; 

24. beklemtoont dat een eerlijke en billijke 

toegang tot en verdeling van hulpbronnen 

voor de huidige en toekomstige generaties 

een cruciale voorwaarde is voor 

ontwikkeling en het uitbannen van 

armoede en benadrukt dat 

ontwikkelingslanden het soevereine recht 

hebben hun natuurlijke hulpbronnen te 

beheren; onderstreept dat het van het 

grootste belang is dat alle landen hieraan 

meedoen om duurzame samenlevingen tot 

stand te brengen; wijst erop dat de armste 

landen en de armste delen van de 

wereldbevolking het meest te lijden zullen 

hebben van de gevolgen van 

klimaatverandering en daarom steun nodig 

hebben voor de aanpassing, met name om 

rekening te houden met de behoeften en de 

kennis van vrouwen en van de meest 

kwetsbare bevolkingsgroepen; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/17 

Amendement  17 

Sandrine Bélier 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. onderstreept dat er een duidelijk, 

betrouwbaar, omvattend regelgevingskader 

moet komen om de marktdeelnemers in 

staat te stellen zich in hun economische 

handelen te richten op efficiënte, 

verantwoorde en groene groei; 

70. onderstreept dat er een duidelijk, 

betrouwbaar, omvattend regelgevingskader 

moet komen om de marktdeelnemers in 

staat te stellen zich in hun economische 

handelen te richten op een efficiënte, 

verantwoordelijke en groene economie; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/18 

Amendement  18 

Sandrine Bélier 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 102 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 102 bis. dringt aan op een internationale 

overeenkomst over 

milieueffectbeoordelingen ter versterking 

en codificatie van de uitspraak van het 

Internationaal Hof van Justitie uit 2010 

in een zaak tussen Argentinië en Uruguay 

over de bouw van papierfabrieken; 

Or. en 

 

 


