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Muudatusettepanek  19 

Vittorio Prodi 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 
ELi ühise seisukoha väljatöötamine eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 5 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. toonitab, et Rio+20 tippkohtumine on 
otsustava tähtsusega võimalus tugevdada 
poliitilist pühendumist ülemaailmsele 
säästvale arengule ning arengu- ja 
tööstusriikide vahelist partnerlust; 

5. toonitab, et Rio+20 tippkohtumine on 
otsustava tähtsusega võimalus tugevdada 
poliitilist pühendumist ülemaailmsele 
säästvale arengule ning arengu- ja 
tööstusriikide vahelist partnerlust, toetades 
sellise ühiskonnamudelit, mis tugineb 

ühiskondliku heaolu põhimõttele ning 

peegeldab moraalset seisukohta, kus 

keskne roll on inimesel; 

Or. en 
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keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 
ELi ühise seisukoha väljatöötamine eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 28 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. rõhutab pakilist vajadust tegeleda 
nappivate loodusvarade, näiteks 
toorainetega, nende säästva kasutamise ja 
ringlussevõtu võimalustega; 

28. rõhutab pakilist vajadust tegeleda 
nappivate loodusvarade, näiteks 
toorainetega, nende säästva kasutamise ja 
ringlussevõtu võimalustega, tagades, et 
nende toimimine turul on kooskõlas 

jätkusuutlikkuse eesmärkidega; 

Or. en 
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ELi ühise seisukoha väljatöötamine eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 66 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

66. rõhutab pakilist vajadust tegeleda 
keskkonda kahjustavate toetuste 
küsimusega ning arendada välja ja 
rakendada positiivsed stiimulid 
bioloogilisest mitmekesisusest kasu 
saamiseks ja selle säilitamiseks; 

66. rõhutab pakilist vajadust tegeleda 
keskkonda kahjustavate toetuste 
küsimusega, sealhulgas nendega, mis 
edendavad fossiilkütuste kasutamist, ning 
arendada välja ja rakendada positiivsed 
stiimulid bioloogilisest mitmekesisusest 
kasu saamiseks ja selle säilitamiseks; 

Or. en 
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ELi ühise seisukoha väljatöötamine eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 87 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

87. tunnistab, et tehnoloogiline 
innovatsioon, tehnoloogia hindamine ja 
tehnosiire on ökoloogiliste, sotsiaalsete ja 
majandusprobleemide lahendamiseks 
esmatähtis; toonitab aga samas, et 
tehnoloogia areng ei saa olla 
keskkonnaprobleemide või vaesuse 
kaotamise küsimuse ainuke lahendus; 

87. tunnistab, et tehnoloogiline 
innovatsioon, tehnoloogia hindamine ja 
tehnosiire on ökoloogiliste, sotsiaalsete ja 
majandusprobleemide lahendamiseks 
esmatähtis; toonitab aga samas, et 
tehnoloogia areng ei saa olla 
keskkonnaprobleemide või vaesuse 
kaotamise küsimuse ainuke lahendus ning 
on vaja muutusi kultuurilistes väärtustes, 

et edendada üldist teadlikkust ja 

vastutustundlikku käitumist ühise heaolu 

nimel; 

Or. en 
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ELi ühise seisukoha väljatöötamine eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 48 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 48 a. on seisukohal, et 

loomakasvatussektor on rohelise 

majanduse oluline osa, et humaansete ja 

jätkusuutlike karjakasvatustavade 

rakendamine on ülimalt tähtis ning et 

elatusvõimaluste täiendamisel ja 

kindlustamisel on kliimamuutuse mõju 

vähendamisel oluline roll, eriti 

arenguriikides ja maapiirkondades; 

Or. en 

 
 


