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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

f’isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

L-iŜvilupp ta’ poŜizzjoni komuni tal-UE qabel il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-

IŜvilupp Sostenibbli (Rio+20) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

5. Jenfasizza li s-Samit Rio+20 

jirrappreŜenta opportunità kruëjali biex 

jissaħħu l-impenn politiku għal Ŝvilupp 

sostenibbli fil-livell globali u s-sħubijiet 

bejn il-pajjiŜi industrijalizzati u dawk li 

qed jiŜviluppaw; 

5. Jenfasizza li s-Samit Rio+20 

jirrappreŜenta opportunità kruëjali biex 

jissaħħu l-impenn politiku għall-iŜvilupp 

sostenibbli fil-livell globali u s-sħubijiet 

bejn il-pajjiŜi industrijalizzati u dawk li 

qed jiŜviluppaw, u jippromwovi mudell ta' 

soëjetà bbaŜat fuq il-prinëipju tal-"āid 

komuni", li jirrifletti ë-ëentralità etika tal-

individwu, 

Or. en 
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Kartika Tamara Liotard 
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L-iŜvilupp ta’ poŜizzjoni komuni tal-UE qabel il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-

IŜvilupp Sostenibbli (Rio+20) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

28. Jisħaq fuq il-bŜonn urāenti li jiāu 

indirizzati riŜorsi skarsi, bħalma hija l-

materja prima, l-uŜu sostenibbli tagħha u l-

opportunitajiet tar-riëiklar; 

28. Jisħaq fuq il-bŜonn urāenti li jiāu 

indirizzati riŜorsi skarsi bħal ma hija l-

materja prima, l-uŜu sostenibbli tagħha u l-

opportunitajiet tar-riëiklar, filwaqt li jiāi 

Ŝgurat li l-prestazzjoni tagħhom fis-suq 

tkun kompatibbli mal-objettivi ta’ 

sostenibilità, 

Or. en 
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Paragrafu 66 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

66. Jisħaq fuq il-bŜonn urāenti li jiāu 

ttrattati s-sussidji li jkunu ta' dannu għall-

ambjent u jiāu Ŝviluppati u implimentati l-

inëentivi poŜittivi biex jittieħed benefiëëju 

mill-bijodiversità u din tal-aħħar tkun 

kkonservata; 

66. Jisħaq fuq il-bŜonn urāenti li jiāu 

ttrattati s-sussidji li jkunu ta' dannu għall-

ambjent, inkluŜi dawk li jippromwovu l-

uŜu ta’ fjuwils fossili, u jiāu Ŝviluppati u 

implimentati l-inëentivi poŜittivi biex 

jittieħed benefiëëju mill-bijodiversità u din 

tal-aħħar tkun kkonservata; 

Or. en 
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Paragrafu 87 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

87. Jirrikonoxxi li l-innovazzjoni 

teknoloāika, il-valutazzjoni u t-trasferiment 

huma essenzjali biex jiāu sodisfatti l-isfidi 

ambjentali, ekonomiëi u soëjali; jenfasizza 

wkoll, madankollu, li l-iŜvilupp 

teknoloāiku ma jistax ikun l-unika 

soluzzjoni għall-problemi ambjentali jew 

għall-eliminazzjoni tal-faqar; 

87. Jirrikonoxxi li l-innovazzjoni 

teknoloāika, il-valutazzjoni u t-trasferiment 

huma essenzjali biex jiāu sodisfatti l-isfidi 

ambjentali, ekonomiëi u soëjali; jenfasizza 

wkoll, madankollu, li l-iŜvilupp 

teknoloāiku ma jistax ikun l-unika 

soluzzjoni għall-problemi ambjentali jew 

għall-eliminazzjoni tal-faqar, u li tinħtieā 

bidla fil-valuri kulturali sabiex tiāi 

promossa s-sensibilizzazzjoni āenerali, u 

l-imāiba responsabbli għall-āid komuni; 

Or. en 
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 48a. Jemmen li s-settur tat-trobbija tal-

bhejjem għall-ikel huwa parti 

fundamentali tal-ekonomija l-ħadra, li t-

twettiq ta’ prattiki umani u sostenibbli 

għat-trobbija tal-bhejjem huwa essenzjali, 

u li t-titjib u s-salvagwardja tal-għejun 

tal-għajxien għandhom irwol importanti 

fit-traŜŜin tal-impatt tat-tibdil fil-klima, 

speëjalment fil-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw u 

fl-inħawi rurali; 

Or. en 

 

 


