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26. 9. 2011 B7-0522/19 

Pozměňovací návrh  19 

Vittorio Prodi 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že summit Rio+20 je 

zásadní příležitostí k posílení politických 

závazků vůči udržitelnému rozvoji 

v celosvětovém měřítku i partnerství mezi 

průmyslově vyspělými a rozvojovými 

zeměmi; 

5. zdůrazňuje, že summit Rio+20 je 

zásadní příležitostí k posílení politických 

závazků k udržitelnému rozvoji 

v celosvětovém měřítku i partnerství mezi 

průmyslově vyspělými a rozvojovými 

zeměmi, jelikož prosazuje model 

společnosti založený na principu 

„obecného blaha“ a zdůrazňuje ústřední 

etickou úlohu jednotlivce; 

Or. en 
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26. 9. 2011 B7-0522/20 

Pozměňovací návrh  20 

Vittorio Prodi 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. zdůrazňuje, že je třeba se naléhavě 

zabývat omezenými zdroji, jako jsou 

suroviny, jejich udržitelným využíváním 

a možnostmi jejich recyklace; 

28. zdůrazňuje, že je třeba se naléhavě 

zabývat omezenými zdroji, jako jsou 

suroviny, jejich udržitelným využíváním a 

možnostmi jejich recyklace a současně 

zajistit, aby jejich tržní výkonnost byla 

slučitelná s cíli udržitelnosti; 

Or. en 
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26. 9. 2011 B7-0522/21 

Pozměňovací návrh  21 

Vittorio Prodi 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 66 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

66. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné se 

zabývat dotacemi, které škodí životnímu 

prostředí, a rozvíjet a uplatňovat pozitivní 

pobídky, jež mohou těžit z biologické 

rozmanitosti a z její ochrany; 

66. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné se 

zabývat dotacemi, které škodí životnímu 

prostředí včetně těch, které prosazují 

používání fosilních paliv, a rozvíjet 

a uplatňovat pozitivní pobídky, jež mohou 

těžit z biologické rozmanitosti a z její 

ochrany; 

Or. en 
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26. 9. 2011 B7-0522/22 

Pozměňovací návrh  22 

Vittorio Prodi 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 87 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

87. uznává, že technologické inovace 

a hodnocení a transfer technologií mají 

zásadní význam pro schopnost reagovat na 

environmentální, hospodářské a sociální 

výzvy; zároveň však zdůrazňuje, že 

technologický rozvoj nemůže být jediným 

řešením environmentálních problémů či 

pro úsilí o vymýcení chudoby; 

87. uznává, že technologické inovace 

a hodnocení a transfer technologií mají 

zásadní význam pro schopnost reagovat na 

environmentální, hospodářské a sociální 

výzvy; zároveň však zdůrazňuje, že 

technologický rozvoj nemůže být jediným 

řešením environmentálních problémů či 

pro úsilí o vymýcení chudoby a že je třeba 

změnit kulturní hodnoty, aby se podpořilo 

všeobecné uvědomění toho, že je třeba se 

chovat v zájmu obecného blaha 

zodpovědně. 

Or. en 
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26. 9. 2011 B7-0522/23 

Pozměňovací návrh  23 

Vittorio Prodi, Judith A. Merkies 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 48 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48a. je přesvědčen, že odvětví živočišné 

výroby je klíčovou součástí zelené 

ekonomiky, že je nezbytné provádět 

postupy humánního a udržitelného chovu 

hospodářských zvířat a že zlepšení a 

zajištění obživy hraje důležitou úlohu při 

snižování dopadů změny klimatu, a to 

zejména v rozvojových zemích a ve 

venkovských oblastech; 

Or. en 

 

 


