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26.9.2011 B7-0522/19 

Módosítás  19 
Vittorio Prodi 
a S&D képviselıcsoportja nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. hangsúlyozza, hogy a Rio+20-csúcs 
döntı fontosságú lehetıség a fenntartható 
fejlıdés iránti globális szintő politikai 
elkötelezettség és az iparilag fejlett és a 
fejlıdı országok közötti partnerség 
megerısítésére; 

5. hangsúlyozza, hogy a Rio+20-csúcs 
döntı fontosságú lehetıség a fenntartható 
fejlıdés iránti globális szintő politikai 
elkötelezettség és az iparilag fejlett és a 
fejlıdı országok közötti partnerség 
megerısítésére, egy olyan társadalmi 

modell kialakítását támogatja ugyanis, 

amely a „közjó” elvén alapul, és tükrözi 

az emberek központi etikai szerepét; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/20 

Módosítás  20 
Vittorio Prodi 
a S&D képviselıcsoportja nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
28 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. hangsúlyozza a korlátozott erıforrások, 
pl. a nyersanyagok, fenntartható 
felhasználásának és újrahasznosítási 
lehetıségeinek sürgıs kezelését; 

28. hangsúlyozza a korlátozottan 
rendelkezésre álló erıforrások, pl. a 
nyersanyagok fenntartható 
felhasználásának és újrahasznosítási 
lehetıségeinek sürgıs kezelését, miközben 

biztosítja, hogy piaci teljesítményük 

összhangban álljon a fenntarthatósági 

célokkal; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/21 

Módosítás  21 
Vittorio Prodi 
a S&D képviselıcsoportja nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
66 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

66. hangsúlyozza, hogy a környezeti 
szempontból káros támogatásokat sürgısen 
felül kell vizsgálni, valamint pozitív 
ösztönzıket kell kidolgozni és végrehajtani 
annak érdekében, hogy megırizzék a 
biológiai sokféleséget és abból elınyt 
kovácsoljanak; 

66. hangsúlyozza, hogy a környezeti 
szempontból káros támogatásokat sürgısen 
felül kell vizsgálni, beleértve a fosszilis 
tüzelıanyagok használatát elımozdító 

támogatásokat, valamint pozitív 
ösztönzıket kell kidolgozni és végrehajtani 
annak érdekében, hogy megırizzék a 
biológiai sokféleséget és abból elınyt 
kovácsoljanak; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/22 

Módosítás  22 
Vittorio Prodi 
a S&D képviselıcsoportja nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
87 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

87. tudomásul veszi, hogy a technológiák 
innovációja, értékelése és átadása 
nélkülözhetetlen a környezetvédelmi, 
gazdasági és szociális kihívások 
kezeléséhez; ugyancsak hangsúlyozza 
azonban, hogy a technológiai fejlıdés nem 
lehet a környezeti problémák vagy a 
szegénység felszámolásának egyetlen 
megoldása; 

87. tudomásul veszi, hogy a technológiák 
innovációja, értékelése és átadása 
nélkülözhetetlen a környezetvédelmi, 
gazdasági és szociális kihívások 
kezeléséhez; ugyancsak hangsúlyozza 
azonban, hogy a technológiai fejlıdés nem 
lehet a környezeti problémák vagy a 
szegénység felszámolásának egyetlen 
megoldása, és a kulturális értékek 
változására van szükség az általános 

tájékozottság és a közjót szem elıtt tartó 

felelıs viselkedés elımozdításához; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/23 

Módosítás  23 
Vittorio Prodi, Judith A. Merkies 
a S&D képviselıcsoportja nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0522/2011 
Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
Kartika Tamara Liotard 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciáját 
(Rio+20) megelızı közös uniós álláspont kialakítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
48 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 48a. úgy véli, hogy az állattenyésztési 

ágazat a környezetbarát gazdaság egyik 

legfontosabb alkotóeleme, az 

állattartásban alkalmazott humánus és 

fenntartható gazdálkodási gyakorlat 

alapvetı fontosságú, és hogy a megélhetés 

javítása és védelme fontos szerepet tölt be 

az éghajlatváltozás hatásainak 

csökkentésében, különösen a fejlıdı 

országokban, illetve a vidéki térségekben; 

Or. en 

 
 


