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26.9.2011 B7-0522/16 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Sandrine Bélier 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

24. zdôrazňuje, že spravodlivý 
a rovnocenný prístup k zdrojom súčasných 
a budúcich generácií a ich rozdeľovaniu je 
základným predpokladom rozvoja 
a odstránenia chudoby a že rozvojové 
krajiny, ako aj regionálne a miestne 

orgány by mali mať možnosť 

využívať vlastné prírodné zdroje čo 
najudržateľnejším a najinkluzívnejším 

spôsobom; zdôrazňuje, že je veľmi 
dôležité, aby sa na tomto procese zúčastnili 
všetky krajiny s cieľom vytvoriť trvalo 
udržateľné spoločnosti; zdôrazňuje, že 
najchudobnejšie krajiny a najchudobnejšie 
vrstvy svetovej populácie budú najviac 
postihnuté vplyvmi zmeny klímy, a preto 
budú potrebovať podporu pri 
prispôsobovaní sa jej, najmä ak sa vezmú 
do úvahy potreby a znalosti žien 
a najzraniteľnejšieho obyvateľstva; 

24. zdôrazňuje, že spravodlivý 
a rovnocenný prístup k zdrojom súčasných 
a budúcich generácií a ich rozdeľovaniu je 
základným predpokladom rozvoja 
a odstránenia chudoby, zdôrazňuje 
suverénne právo rozvojových krajín riadiť 

si vlastné prírodné zdroje; zdôrazňuje, že je 
veľmi dôležité, aby sa na tomto procese 
zúčastnili všetky krajiny s cieľom vytvoriť 
trvalo udržateľné spoločnosti; zdôrazňuje, 
že najchudobnejšie krajiny a 
najchudobnejšie vrstvy svetovej populácie 
budú najviac postihnuté vplyvmi zmeny 
klímy, a preto budú potrebovať podporu pri 
prispôsobovaní sa jej, najmä ak sa vezmú 
do úvahy potreby a znalosti žien 
a najzraniteľnejšieho obyvateľstva; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/17 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Sandrine Bélier 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

70. zdôrazňuje, že je potrebný jasný 
a spoľahlivý komplexný regulačný rámec, 
ktorý umožní subjektom nasmerovať svoje 
ekonomické uvažovanie v prospech 
efektívneho, zodpovedného a ekologického 
rastu; 

70. zdôrazňuje, že je potrebný jasný 
a spoľahlivý komplexný regulačný rámec, 
ktorý umožní subjektom nasmerovať svoje 
ekonomické uvažovanie v prospech 
efektívneho, zodpovedného a ekologického 
hospodárstva; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/18 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Sandrine Bélier 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 102a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 102a. požaduje medzinárodný dohovor 

o hodnotení vplyvov na životné prostredie, 

ktorým by sa posilnila a kodifikovala 

jurisprudencia Medzinárodného súdneho 

dvora z roku 2010 v prípade zahŕňajúcom 

výstavbu celulózok medzi Argentínou 

a Uruguajom; 

Or. en 

 
 


