
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

26.9.2011 B7-0522/19 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Vittorio Prodi 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že samit Rio+20 je 
rozhodujúcou príležitosťou na posilnenie 
politických záväzkov v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja na svetovej úrovni a 
partnerstiev medzi priemyselnými a 
rozvojovými krajinami; 

5. zdôrazňuje, že samit Rio+20 je 
rozhodujúcou príležitosťou na posilnenie 
politických záväzkov v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja na svetovej úrovni 
a partnerstiev medzi priemyselnými 
a rozvojovými krajinami, ktoré obhajujú 
model spoločnosti založenej na zásade 

„spoločného blaha“, odrážajúci etickú 

kľúčovú úlohu človeka; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/20 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Vittorio Prodi 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
nedostatok zdrojov, ako sú suroviny, ich 
trvalo udržateľné využitie a možnosti 
recyklácie, 

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
nedostatok zdrojov, ako sú suroviny, ich 
udržateľné využívanie a možnosti 
recyklácie a súčasne zabezpečiť, aby bola 
ich trhová výkonnosť v súlade s cieľmi v 

oblasti udržateľnosti; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/21 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Vittorio Prodi 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 66 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

66. zdôrazňuje naliehavú potrebu vyrovnať 
sa s ekologicky škodlivými dotáciami 
a vypracovať a realizovať pozitívne 
stimuly zamerané na získanie prínosov 
z biodiverzity a jej zachovania; 

66. zdôrazňuje naliehavú potrebu zaoberať 
sa s ekologicky škodlivými dotáciami 
vrátane tých, ktoré podporujú používanie 

fosílnych palív, a vypracovať a realizovať 
pozitívne stimuly zamerané na získanie 
prínosov z biodiverzity a jej zachovania; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/22 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Vittorio Prodi 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 87 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

87. uznáva, že technologické inovácie, 
hodnotenie a prenos majú rozhodujúci 
význam pre plnenie environmentálnych, 
hospodárskych a sociálnych výziev; 
rovnako však zdôrazňuje, že technologický 
vývoj nemôže byť jediným riešením 
problémov v oblasti životného prostredia 
alebo odstránenia chudoby; 

87. uznáva, že technologické inovácie, 
hodnotenie a prenos majú rozhodujúci 
význam pre plnenie environmentálnych, 
hospodárskych a sociálnych výziev; 
rovnako však zdôrazňuje, že technický 
rozvoj nemôže byť jediným riešením 
problémov v oblasti životného prostredia 
alebo odstránenia chudoby, a že je 
potrebné zmeniť kultúrne hodnoty, aby sa 

podporilo všeobecné povedomie a 

zodpovedné správanie v záujme 

spoločného blaha;  

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/23 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 

Vittorio Prodi, Judith A. Merkies 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 48a. domnieva sa, že odvetvie živočíšnej 

výroby je kľúčovou súčasťou 

ekologického hospodárstva, že je 

nevyhnutné uplatňovať postupy 

humánnej a trvalo udržateľnej živočíšnej 

výroby a že zlepšenie a udržanie živobytia 

zohráva významnú úlohu pri znižovaní 

vplyvu zmeny klímy, najmä v rozvojových 

krajinách a vo vidieckych oblastiach; 

Or. en 

 
 


