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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

26.9.2011 B7-0522/19 

Τροπολογία  19 

Vittorio Prodi 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. υπογραµµίζει ότι η ∆ιάσκεψη Κορυφής 

Ρίο+20 αποτελεί µία σηµαντική ευκαιρία 

να ενισχυθεί η πολιτική δέσµευση για την 

αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο 

και οι εταιρικές σχέσεις µεταξύ των 

εκβιοµηχανισµένων και των 

αναπτυσσόµενων χωρών· 

5. υπογραµµίζει ότι η ∆ιάσκεψη Κορυφής 

Ρίο+20 αποτελεί µία σηµαντική ευκαιρία 

να ενισχυθεί η πολιτική δέσµευση για την 

αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο 

και οι εταιρικές σχέσεις µεταξύ των 

εκβιοµηχανισµένων και των 

αναπτυσσόµενων χωρών, µε την 
προώθηση ενός µοντέλου κοινωνίας που 
θα βασίζεται στην αρχή του "κοινού 
καλού" και θα αντικατοπτρίζει την ηθική 
κεντρικότητα του ατόµου· 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/20 

Τροπολογία  20 

Vittorio Prodi 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

28. επισηµαίνει την επείγουσα ανάγκη να 

αντιµετωπιστεί το θέµα των σπανιζόντων 

πόρων, όπως οι πρώτες ύλες, η βιώσιµη 

χρήση τους και οι ευκαιρίες ανακύκλωσης· 

28. επισηµαίνει την επείγουσα ανάγκη να 

αντιµετωπιστεί το θέµα των σπανιζόντων 

πόρων, όπως οι πρώτες ύλες, η βιώσιµη 

χρήση τους και οι ευκαιρίες ανακύκλωσης, 

εξασφαλίζοντας συγχρόνως ότι η 
µεταχείρισή τους στην αγορά συνάδει µε 
τους στόχους της βιωσιµότητας· 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/21 

Τροπολογία  21 

Vittorio Prodi 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 66 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

66. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 

αντιµετωπισθούν οι επιβλαβείς για το 

περιβάλλον επιδοτήσεις και να εκπονηθούν 

και εφαρµοσθούν θετικά κίνητρα για την 

απολαβή ωφελειών από τη βιοποικιλότητα 

και τη διατήρησή της· 

66. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 

αντιµετωπισθούν οι επιβλαβείς για το 

περιβάλλον επιδοτήσεις, 

περιλαµβανοµένων και εκείνων που 
προωθούν τη χρήση ορυκτών καυσίµων, 
και να εκπονηθούν και εφαρµοσθούν 

θετικά κίνητρα για την απολαβή ωφελειών 

από τη βιοποικιλότητα και τη διατήρησή 

της· 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/22 

Τροπολογία  22 

Vittorio Prodi 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 87 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

87. αναγνωρίζει ότι η τεχνολογική 

καινοτοµία, αξιολόγηση και µεταφορά 

είναι κρίσιµη προκειµένου να 

αντιµετωπισθούν οι περιβαλλοντικές, 

οικονοµικές και κοινωνικές προκλήσεις· 

ωστόσο, υπογραµµίζει επίσης ότι η 

τεχνολογική ανάπτυξη δεν µπορεί να είναι 

η µοναδική λύση στα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα ή για την εξάλειψη της 

φτώχειας· 

87. αναγνωρίζει ότι η τεχνολογική 

καινοτοµία, αξιολόγηση και µεταφορά 

είναι κρίσιµη προκειµένου να 

αντιµετωπισθούν οι περιβαλλοντικές, 

οικονοµικές και κοινωνικές προκλήσεις· 

ωστόσο, υπογραµµίζει επίσης ότι η 

τεχνολογική ανάπτυξη δεν µπορεί να είναι 

η µοναδική λύση στα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα ή για την εξάλειψη της 

φτώχειας, και ότι χρειάζεται αλλαγή 
πολιτισµικών αξιών προκειµένου να 
προωθηθεί µια γενική ευαισθητοποίηση 
και µια υπεύθυνη συµπεριφορά για το 
κοινό καλό· 

Or. en 



 

AM\878443EL.doc  PE472.703v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

26.9.2011 B7-0522/23 

Τροπολογία  23 

Vittorio Prodi, Judith A. Merkies 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

∆ιαµόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Paragraph 48 a (new) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 48α. πιστεύει ότι ο κτηνοτροφικός τοµέας 
αποτελεί καίρια συνιστώσα µιας 
πράσινης οικονοµίας, ότι χρειάζεται 
οπωσδήποτε να εφαρµοστούν ήπιες και 
βιώσιµες κτηνοτροφικές πρακτικές και 
ότι η βελτίωση και η διασφάλιση της 
διαβίωσης των ανθρώπων παίζει 
σηµαντικό ρόλο στη µείωση του 
αντικτύπου της κλιµατικής αλλαγής, 
ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες και 
στις αγροτικές περιοχές· 

Or. en 

 

 


