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26.9.2011 B7-0522/19 

Alteração  19 

Vittorio Prodi 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Sublinha que a Cimeira Rio+20 

representa uma oportunidade crucial para 

reforçar o compromisso político em relação 

ao desenvolvimento sustentável a nível 

global e as parcerias entre países 

industrializados e em desenvolvimento; 

5. Sublinha que a Cimeira Rio+20 

representa uma oportunidade crucial para 

reforçar o compromisso político em relação 

ao desenvolvimento sustentável a nível 

global e as parcerias entre países 

industrializados e em desenvolvimento, 

advogando um modelo social baseado no 

princípio do "bem comum", reflectindo o 

papel eticamente central do indivíduo; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/20 

Alteração  20 

Vittorio Prodi 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Acentua a necessidade urgente de 

abordar o problema da escassez de 

recursos, como as matérias-primas, da sua 

utilização sustentável e das oportunidades 

de reciclagem; 

28. Acentua a necessidade urgente de 

abordar o problema da escassez de 

recursos, como as matérias-primas, da sua 

utilização sustentável e das oportunidades 

de reciclagem, assegurando 

simultaneamente que o seu desempenho 

no mercado seja compatível com os 

objectivos da sustentabilidade; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/21 

Alteração  21 

Vittorio Prodi 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 66 

 

Proposta de resolução Alteração 

66. Acentua a necessidade urgente de 

combater os subsídios prejudiciais ao 

ambiente, bem como de desenvolver e 

implementar incentivos positivos para 

beneficiar da biodiversidade e para a 

conservar; 

66. Acentua a necessidade urgente de 

combater os subsídios prejudiciais ao 

ambiente, incluindo aqueles que 

promovem a utilização de combustíveis 

fósseis, bem como de desenvolver e 

implementar incentivos positivos para 

beneficiar da biodiversidade e para a 

conservar; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/22 

Alteração  22 

Vittorio Prodi 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 87 

 

Proposta de resolução Alteração 

87. Reconhece que a inovação, a avaliação 

e a transferência tecnológica é essencial 

para dar resposta aos desafios ambientais, 

económicos e sociais; contudo, sublinha 

igualmente que o desenvolvimento 

tecnológico não pode ser a única solução 

para os problemas ambientais ou a 

erradicação da pobreza; 

87. Reconhece que a inovação, a avaliação 

e a transferência tecnológica é essencial 

para dar resposta aos desafios ambientais, 

económicos e sociais; contudo, sublinha 

igualmente que o desenvolvimento 

tecnológico não pode ser a única solução 

para os problemas ambientais ou a 

erradicação da pobreza e que é necessária 

uma mudança de valores culturais para 

promover a sensibilização geral e o 

comportamento responsável para o bem 

comum; 

Or. en 



 

AM\878443PT.doc  PE472.703v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

26.9.2011 B7-0522/23 

Alteração  23 

Vittorio Prodi, Judith A. Merkies 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 48-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 48-A. Está convicto que o sector da 

pecuária é um elemento fundamental da 

economia verde, que a implementação de 

práticas pecuárias humanitárias e 

sustentáveis é vital, e que melhorar e 

salvaguardar os níveis de  vida 

desempenha um papel importante na 

redução do impacto das alterações 

climáticas, especialmente em países 

desenvolvidos e zonas rurais; 

Or. en 

 

 


