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Ændringsforslag  19 

Vittorio Prodi 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at Rio+20-topmødet udgør 

en enestående mulighed for at styrke det 

politiske engagement for bæredygtig 

udvikling på globalt plan og partnerskaber 

mellem industrialiserede lande og 

udviklingslande, 

5. understreger, at Rio+20-topmødet udgør 

en enestående mulighed for at styrke det 

politiske engagement for bæredygtig 

udvikling på globalt plan og partnerskaber 

mellem industrialiserede lande og 

udviklingslande, som tilstræber et 

samfund, som bygger på princippet om 

"det fælles bedste", hvilket igen afspejler 

det etiske princip om at individet står i 

centrum; 

Or. en 
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Ændringsforslag  20 

Vittorio Prodi 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. betoner det presserende behov for at 

behandle spørgsmålet om knappe 

ressourcer, som f.eks. råmaterialer, disses 

bæredygtige udnyttelse og mulige 

genanvendelse; 

28. betoner det presserende behov for at 

behandle spørgsmålet om knappe 

ressourcer, som f.eks. råmaterialer, disses 

bæredygtige udnyttelse og mulige 

genanvendelse og for at sikre, at 

markedsforholdene er i overensstemmelse 

med bæredygtighedsmålsætningerne; 

Or. en 
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Vittorio Prodi 
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Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Rio+20-topmødet 

Forslag til beslutning 

Punkt 66 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

66. betoner det presserende behov for at 

gribe ind over for miljøskadelige 

støtteordninger og for at udvikle og 

gennemføre positive incitamenter til at 

drage fordel af og bevare biodiversiteten; 

66. betoner det presserende behov for at 

gribe ind over for miljøskadelige 

støtteordninger, herunder ordninger, som 

fremmer anvendelsen af fossilt brændsel, 

og for at udvikle og gennemføre positive 

incitamenter til at drage fordel af og bevare 

biodiversiteten 

Or. en 
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Vittorio Prodi 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 87 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

87. erkender, at teknologisk innovation, 

vurdering og overførsel er afgørende for at 

imødegå miljømæssige, økonomiske og 

sociale udfordringer, men understreger 

også, at teknologisk udvikling ikke kan 

udgøre den eneste løsning på 

miljøproblemer eller udryddelse af 

fattigdom; 

87. erkender, at teknologisk innovation, 

vurdering og overførsel er afgørende for at 

imødegå miljømæssige, økonomiske og 

sociale udfordringer, men understreger 

også, at teknologisk udvikling ikke kan 

udgøre den eneste løsning på 

miljøproblemer eller udryddelse af 

fattigdom og at det er nødvendigt at ændre 

de kulturelle værdier for at fremme almen 

bevidsthed og ansvarlig adfærd for det 

fælles bedste; 

Or. en 
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Vittorio Prodi, Judith A. Merkies 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Udarbejdelsen af en fælles EU-holdning forud for De Forenede Nationers konference om 

bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 48a. mener, at husdyrsektoren er en del af 

den grønne økonomi, at det er vigtigt at 

indføre et humant og bæredygtigt 

husdyrhold og at en forbedring og sikring 

af et rimeligt udkomme spiller en vigtig 

rolle i bekæmpelsen af konsekvenserne af 

klimaændringerne, navnlig i 

udviklingslandene og landdistrikterne; 

Or. en 

 

 


