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26.9.2011 B7-0522/19 

Amendement  19 

Vittorio Prodi 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept dat de Rio+20-top een 

cruciale gelegenheid biedt om het politieke 

engagement voor duurzame ontwikkeling 

mondiaal te bekrachtigen en de 

partnerschappen tussen industrie- en 

ontwikkelingslanden te versterken; 

5. onderstreept dat de Rio+20-top een 

cruciale gelegenheid biedt om het politieke 

engagement voor duurzame ontwikkeling 

mondiaal te bekrachtigen en de 

partnerschappen tussen industrie- en 

ontwikkelingslanden te versterken, en pleit 

voor een maatschappijmodel dat berust op 

het beginsel van algemeen belang en 

waarin het individu ethisch gezien 

centraal staat; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/20 

Amendement  20 

Vittorio Prodi 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. onderstreept dat er dringend aandacht 

moet worden besteed aan krappe 

hulpbronnen, zoals grondstoffen, duurzaam 

gebruik daarvan en 

recyclingmogelijkheden; 

28. onderstreept dat er dringend aandacht 

moet worden besteed aan krappe 

hulpbronnen, zoals grondstoffen, duurzaam 

gebruik daarvan en 

recyclingmogelijkheden, waarbij ervoor 

moet worden gezorgd dat de 

marktprestaties verenigbaar zijn met het 

streven naar duurzaamheid; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/21 

Amendement  21 

Vittorio Prodi 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

66. onderstreept dat het dringend geboden 

is subsidies aan te pakken die schadelijk 

zijn voor het milieu, en positieve 

stimulansen te ontwikkelen en toe te 

passen om te profiteren van de 

biodiversiteit en deze in stand te houden; 

66. onderstreept dat het dringend geboden 

is subsidies aan te pakken die schadelijk 

zijn voor het milieu, zoals die welke het 

gebruik van fossiele brandstoffen 

bevorderen, en positieve stimulansen te 

ontwikkelen en toe te passen om te 

profiteren van de biodiversiteit en deze in 

stand te houden; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/22 

Amendement  22 

Vittorio Prodi 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 87 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

87. beseft dat technologische innovatie, 

technologiebeoordeling en –overdracht 

essentieel zijn om opgewassen te zijn tegen 

uitdagingen op economisch, sociaal en 

milieugebied; onderstreept echter ook dat 

technologische ontwikkeling niet de enige 

oplossing kan zijn voor de aanpak van 

milieuproblemen of de uitbanning van 

armoede; 

87. beseft dat technologische innovatie, 

technologiebeoordeling en –overdracht 

essentieel zijn om opgewassen te zijn tegen 

uitdagingen op economisch, sociaal en 

milieugebied; onderstreept echter ook dat 

technologische ontwikkeling niet de enige 

oplossing kan zijn voor de aanpak van 

milieuproblemen of de uitbanning van 

armoede, en dat een cultuuromslag nodig 

is om een breder besef van en meer 

verantwoord omgaan met het algemeen 

belang te stimuleren; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/23 

Amendement  23 

Vittorio Prodi, Judith A. Merkies 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van 

de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  48 bis. is van mening dat de veeteeltsector 

een essentieel onderdeel is van de groene 

economie, dat toepassing van humane en 

duurzame veeteeltpraktijken van vitaal 

belang is en dat de verbetering en het 

behoud van bestaansmiddelen een 

belangrijke rol spelen bij de vermindering 

van de gevolgen van de 

klimaatverandering, met name in 

ontwikkelingslanden en 

plattelandsgebieden; 

Or. en 

 

 


