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Изменение 1
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. обръща внимание върху ролята на 
политиката на ЕС в областта на околната 
среда в изпълнение на глобалната цел за 
устойчиво развитие в дългосрочна 
перспектива; подкрепя ангажимента на 
Комисията за успешен резултат от 
Конференцията на ООН за изменение на 
климата в Копенхаген през м. декември 
2009 г., т.е. сключване на ново 
международно споразумение за климата за 
периода след 2012 г.; подчертава, че няма 
да се ангажира предварително с бюджетно 
решение по предложение да се отпуснат 
допълнителни средства за тематичната 
програма "Околна среда и устойчиво 
управление на природните ресурси, 
включително на енергията" и инструмента 
за сътрудничество за развитие;

1. обръща внимание върху ролята на 
политиката на ЕС в областта на околната 
среда в изпълнение на глобалната цел за 
устойчиво развитие в дългосрочна 
перспектива; подкрепя ангажимента на 
Комисията за успешен резултат от 
Конференцията на ООН за изменение на 
климата в Копенхаген през м. декември 
2009 г., т.е. сключване на ново 
международно споразумение за климата за 
периода след 2012 г.; подчертава, че няма 
да се ангажира предварително с бюджетно 
решение по предложение да се отпуснат 
допълнителни средства за тематичната 
програма "Околна среда и устойчиво 
управление на природните ресурси, 
включително на енергията" и инструмента 
за сътрудничество за развитие; 
подчертава важността на 
адекватните бюджетни мерки за 
защита на горите с оглед ефективно 
бъдещо предложение на Комисията в 
областта на горското стопанство.

Or. en

Обосновка

Предстоящото законодателно предложение на Комисията относно горското 
стопанство ще бъде много важно за допълване на вече предприетите от държавите-
членки действия в борбата с изменението на климата. 

Изменение 2
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. обръща внимание върху ролята на 
политиката на ЕС в областта на 
околната среда в изпълнение на 
глобалната цел за устойчиво развитие в 
дългосрочна перспектива; подкрепя 
ангажимента на Комисията за успешен 
резултат от Конференцията на ООН за 
изменение на климата в Копенхаген 
през м. декември 2009 г., т.е. сключване 
на ново международно споразумение за 
климата за периода след 2012 г.; 
подчертава, че няма да се ангажира 
предварително с бюджетно решение 
по предложение да се отпуснат 
допълнителни средства за 
тематичната програма "Околна 
среда и устойчиво управление на 
природните ресурси, включително на 
енергията" и инструмента за 
сътрудничество за развитие;

1. обръща внимание върху ролята на 
политиката на ЕС в областта на 
околната среда в изпълнение на 
глобалната цел за устойчиво развитие в 
дългосрочна перспектива; подкрепя 
ангажимента на Комисията за успешен 
резултат от Конференцията на ООН за 
изменение на климата в Копенхаген 
през м. декември 2009 г., т.е. сключване 
на ново международно споразумение за 
климата за периода след 2012 г.; счита, 
че трябва да се създаде нов бюджетен 
ред предвид задълженията към 
развиващите се страни, които ще
възникнат в резултат от това 
предстоящо ново международно 
споразумение относно изменението 
на климата; вярва, че Европейският 
съюз следва да допринесе по 
подобаващ начин за допълнителното 
и новото финансиране на  мерки за 
смекчаване изменението на климата
и на мерки за адаптиране в 
развиващите се страни, което 
финансиране, съгласно резолюцията 
на Европейския парламент от 11 
март 2009 г., следва да възлиза на не 
по-малко от 30 милиарда евро 
годишно до 2020 г.;  

Or. en

Изменение 3
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Световния алианс за 
борба с изменението на климата да 
подкрепи вече финализираните 
съобразени на национално равнище 
планове за действие и националните 
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програми за действие за адаптиране и 
да финансира ранните действия по 
смекчаване на изменението на 
климата и действията за адаптиране 
в развиващите се страни преди 2012 
г.;

Or. en

Изменение 4
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. Посочва значението на програмата 
LIFE+ като координиран финансов 
инструмент за прилагането на 
рационализиран и опростен подход за 
подкрепа на разработването и 
прилагането на политиката в областта 
на околната среда; признава 
необходимостта всички суми за 
бюджетните кредити за плащания, както 
се предвиждат в предварителния 
проектобюджет (ППБ) за 2010 г., в 
размер на 167 милиона евро, да следва 
режима на плащане въз основа на 
изискванията на нормативната уредба; 
настоява Съветът да преразгледа 
подхода си по отношение на това 
съкращение;

3. Посочва значението на програмата 
LIFE+ като координиран финансов 
инструмент за прилагането на 
рационализиран и опростен подход за 
подкрепа на разработването и 
прилагането на политиката в областта 
на околната среда; признава 
необходимостта всички суми за 
бюджетните кредити за плащания, както 
се предвиждат в предварителния 
проектобюджет (ППБ) за 2010 г., в 
размер на 167 милиона евро, да следва 
режима на плащане въз основа на 
изискванията на нормативната уредба; 
настоява Съветът да преразгледа 
подхода си по отношение на това 
съкращение; подчертава важността 
на програмите за развитие на 
селските райони за укрепване на 
общностите в селските райони, 
особено след природни бедствия като 
горските пожари в Гърция през м. 
август 2006 г. и в Испания през м. юли 
2009 г., както и наводненията в 
Обединеното кралство през м. юни 
2007 г., а също и за по-успешно 
смекчаване на ефектите от 
изменението на климата. 
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Or. en

Обосновка

Програмите за развитие на селските райони са много важни за допълването на 
предприетите от държавите-членки действия за борба с природните бедствия като 
наводнения и горски пожари.

Изменение 5
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства изпълнението на 
програмата за обществено здраве 2008-
2013 г.; признава необходимостта 
всички суми за бюджетните кредити за 
плащания, както са предвидени в ППБ 
2010 да съблюдават договорените 
финансови задължения; припомня на 
Комисията за необходимостта да се 
гарантира ефективно от гледна точка на 
разходите изпълнение на наличните 
кредити по отношение на 
Изпълнителната агенция за 
здравеопазване и въпроси, свързани с 
потребителите;

4. приветства изпълнението на 
програмата за обществено здраве 2008-
2013 г.; признава необходимостта 
всички суми за бюджетните кредити за 
плащания, както са предвидени в ППБ 
2010 да съблюдават договорените 
финансови задължения; припомня на 
Комисията за необходимостта да се 
гарантира ефективно от гледна точка на 
разходите изпълнение на наличните 
кредити по отношение на 
Изпълнителната агенция за 
здравеопазване и въпроси, свързани с 
потребителите; подчертава отново 
важността на програмите за 
обществено здраве и тяхното 
финансиране в контекста на 
скорошните пандемии като свинския 
грип, както и предстоящите 
законодателни предложения от 
Комисията като препоръките 
относно ваксинирането срещу сезонен 
грип (COM(2009)0353) и детските 
имунизации.   

Or. en

Обосновка

Програмите за обществено здраве са много важни за допълване на предприетите от 
държавите-членки действия за борба срещу пандемиите.


