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26.9.2011 B7-0522/19 

Pakeitimas  19 

Vittorio Prodi 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. pabr÷žia, kad surengiant aukščiausiojo 

lygio susitikimą „Rio+20“ sudaroma puiki 

galimyb÷ sustiprinti politinį įsipareigojimą 

siekti darnaus vystymosi pasauliniu 

lygmeniu bei stiprinti pramoninių ir 

besivystančių šalių partnerystę; 

5. pabr÷žia, kad surengiant „Rio+20“ 

aukščiausio lygio susitikimą sudaroma 

puiki galimyb÷ sustiprinti politinį 

įsipareigojimą siekti tvaraus vystymosi 

pasauliniu lygmeniu bei stiprinti 

pramoninių ir besivystančių šalių 

partnerystę remiant „bendro g÷rio“ 

principu grindžiamą visuomen÷s modelį ir 

atspindint kiekvieno asmens etinę svarbą; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/20 

Pakeitimas  20 

Vittorio Prodi 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

28. pabr÷žia, kad reikia skubiai išspręsti 

nepakankamų išteklių, pvz., žaliavų, bei jų 

darnaus naudojimo ir perdirbimo 

galimybių klausimus; 

28. pabr÷žia, kad reikia skubiai išspręsti 

nepakankamų išteklių, pvz., žaliavų bei jų 

tausaus naudojimo ir perdirbimo galimybių 

klausimus kartu užtikrinant, kad jų rinkos 

veikimas atitiktų tausumo tikslus; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/21 

Pakeitimas  21 

Vittorio Prodi 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimo rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

66 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

66. pabr÷žia skubų poreikį išspręsti 

aplinkai kenksmingų subsidijų problemą, 

kurti ir įgyvendinti teigiamas paskatas 

siekiant gauti naudos iš biologin÷s 

įvairov÷s ir ją išsaugoti; 

66. pabr÷žia skubų poreikį išspręsti 

aplinkai kenksmingų subsidijų, įskaitant 

subsidijas, kuriomis remiamas iškastinio 

kuro naudojimas, problemą, kurti ir 

įgyvendinti teigiamas paskatas siekiant 

gauti naudos iš biologin÷s įvairov÷s ir ją 

išsaugoti; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/22 

Pakeitimas  22 

Vittorio Prodi 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimo rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

87 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

87. pripažįsta, kad technologin÷s 

inovacijos, jų vertinimo darbai ir 

perdavimas yra būtini siekiant atremti 

aplinkos, ekonominius ir socialinius 

iššūkius; tačiau taip pat pabr÷žia, kad 

technologinis vystymasis negali būti 

vienintelis sprendimas siekiant spręsti su 

aplinka susijusias problemas ar panaikinti 

skurdą; 

87. pripažįsta, kad technologin÷s 

inovacijos, jų vertinimo darbai ir 

perdavimas yra būtini siekiant atremti 

aplinkos, ekonominius ir socialinius 

iššūkius; tačiau taip pat pabr÷žia, kad 

technologinis vystymasis negali būti 

vienintelis sprendimas siekiant spręsti su 

aplinka susijusias problemas ar panaikinti 

skurdą ir kad būtina pakeisti kultūrines 

vertybes norint remti bendrą 

informuotumą bei elgtis atsakingai tam, 

kad būtų kuriamas bendrasis g÷ris; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/23 

Pakeitimas  23 

Vittorio Prodi, Judith A. Merkies 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

48 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 48a. mano, kad gyvulininkyst÷s sektorius 

yra pagrindin÷ ekologiškos ekonomikos 

dalis, kad itin svarbu įgyvendinti 

humaniškus ir tvarius gyvulininkyst÷s 

metodus, ir kad pragyvenimo šaltinių 

gerinimas ir išsaugojimas atlieka svarbų 

vaidmenį mažinant klimato kaitos poveikį, 

ypač besivystančiose šalyse ir kaimo 

vietov÷se; 

Or. en 

 

 

 


