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Pozměňovací návrh 1
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na roli politiky EU v oblasti 
životního prostředí při plnění globálního 
cíle udržitelného rozvoje v dlouhodobém 
horizontu; podporuje odhodlání Komise 
dosáhnout úspěšného výsledku konference 
OSN o změně klimatu v prosinci 2009 v 
Kodani, kterým by bylo podepsání nové 
mezinárodní dohody o změně klimatu na 
období po roce 2012; poukazuje na to, že 
nebude předjímat jakékoli rozpočtové 
rozhodnutí ve věci návrhu vyčlenit další 
finanční prostředky na tematický program 
„Životní prostředí a udržitelné hospodaření 
s přírodními zdroji včetně energie“ a na 
nástroj pro rozvojovou spolupráci;

1. upozorňuje na roli politiky EU v oblasti 
životního prostředí při plnění globálního 
cíle udržitelného rozvoje v dlouhodobém 
horizontu; podporuje odhodlání Komise 
dosáhnout úspěšného výsledku konference 
OSN o změně klimatu v prosinci 2009 v 
Kodani, kterým by bylo podepsání nové 
mezinárodní dohody o změně klimatu na 
období po roce 2012; poukazuje na to, že 
nebude předjímat jakékoli rozpočtové 
rozhodnutí ve věci návrhu vyčlenit další 
finanční prostředky na tematický program 
„Životní prostředí a udržitelné hospodaření 
s přírodními zdroji včetně energie“ a na 
nástroj pro rozvojovou spolupráci;
zdůrazňuje význam přiměřených 
rozpočtových opatření na ochranu lesů, 
na něž naváže budoucí účinný návrh 
Komise v oblasti lesnictví.

Or. en

Odůvodnění

Budoucí legislativní návrh Komise v oblasti lesnictví bude velmi důležitý k doplnění opatření, 
která již členské státy v boji proti změně klimatu přijaly.

Pozměňovací návrh 2
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na roli politiky EU v oblasti 
životního prostředí při plnění globálního 
cíle udržitelného rozvoje v dlouhodobém 

1. upozorňuje na roli politiky EU v oblasti 
životního prostředí při plnění globálního 
cíle udržitelného rozvoje v dlouhodobém 
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horizontu; podporuje odhodlání Komise 
dosáhnout úspěšného výsledku konference 
OSN o změně klimatu v prosinci 2009 v 
Kodani, kterým by bylo podepsání nové
mezinárodní dohody o změně klimatu na 
období po roce 2012; poukazuje na to, že 
nebude předjímat jakékoli rozpočtové 
rozhodnutí ve věci návrhu vyčlenit další 
finanční prostředky na tematický program 
„Životní prostředí a udržitelné 
hospodaření s přírodními zdroji včetně 
energie“ a na nástroj pro rozvojovou 
spolupráci;

horizontu; podporuje odhodlání Komise 
dosáhnout úspěšného výsledku konference 
OSN o změně klimatu v prosinci 2009 v 
Kodani, kterým by bylo podepsání nové 
mezinárodní dohody o změně klimatu na 
období po roce 2012; domnívá se, že 
vzhledem k závazkům vůči rozvojovým 
zemím, které vyplynou z plánované nové 
mezinárodní dohody o změně klimatu, je 
třeba vytvořit novou rozpočtovou položku; 
domnívá se, že by Evropská unie měla 
poskytnout spravedlivý díl doplňkových a 
nových finančních prostředků na 
zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se 
této změně v rozvojových zemích a že by 
tato částka v souladu s usnesením 
Parlamentu ze dne 11. března 2009 
neměla být od roku 2020 nižší než 
30 miliard EUR ročně; 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá globální alianci pro boj proti 
změně klimatu (GCCA), aby podpořila již 
dokončená zmírňující opatření 
uzpůsobená vnitrostátní situaci a národní 
akční programy pro přizpůsobení se 
změně klimatu a aby do roku 2012 v 
rozvojových zemích financovala akce na 
včasné zmírnění změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. podtrhuje důležitost programu LIFE+ 
jako promyšleného finančního nástroje pro 
efektivní a zjednodušený přístup 
podporující rozvoj a provádění politiky 
životního prostředí; je si vědom toho, že je 
nutno, aby celá částka prostředků na platby 
zapsaná v předběžném návrhu rozpočtu 
(PNR) na rok 2010, tj. 167 milionů EUR, 
byla vyplacena v souladu s platebním 
režimem vyplývajícím z požadavků 
právního základu; naléhavě vyzývá Radu, 
aby přehodnotila svůj postoj, pokud jde o 
tento škrt;

3. podtrhuje důležitost programu LIFE+ 
jako promyšleného finančního nástroje pro 
efektivní a zjednodušený přístup 
podporující rozvoj a provádění politiky 
životního prostředí; je si vědom toho, že je 
nutno, aby celá částka prostředků na platby 
zapsaná v předběžném návrhu rozpočtu 
(PNR) na rok 2010, tj. 167 milionů EUR, 
byla vyplacena v souladu s platebním 
režimem vyplývajícím z požadavků 
právního základu; naléhavě vyzývá Radu, 
aby přehodnotila svůj postoj, pokud jde o 
tento škrt; zdůrazňuje význam programů 
na rozvoj venkova při posilování 
venkovských společenství, zejména při 
odstraňování následků přírodních 
katastrof, jako byly lesní požáry v Řecku v 
srpnu 2006 a ve Španělsku v červenci 
2009, povodně ve Velké Británii v červnu 
2007, a při zmírňování důsledků změny 
klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Programy na rozvoj venkova jsou velmi důležité k doplnění opatření, která členské státy 
přijaly v boji proti přírodním katastrofám, jako jsou povodně a lesní požáry.

Pozměňovací návrh 5
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá provádění programu veřejného 
zdraví na období 2008–2013; uvědomuje 

4. vítá provádění programu veřejného 
zdraví na období 2008–2013; uvědomuje 
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si, že ke splnění smluvních finančních 
povinností je nutná plná částka prostředků 
na platby navržená v PNR na rok 2010;
připomíná Komisi, že je třeba zajistit 
nákladově efektivní vynakládání 
prostředků, které jsou k dispozici, pokud 
jde o Výkonnou agenturu pro zdraví a 
spotřebitele;

si, že ke splnění smluvních finančních 
povinností je nutná plná částka prostředků 
na platby navržená v PNR na rok 2010;
připomíná Komisi, že je třeba zajistit 
nákladově efektivní vynakládání 
prostředků, které jsou k dispozici, pokud 
jde o Výkonnou agenturu pro zdraví a 
spotřebitele; v souvislosti s nedávnými 
pandemiemi, jako je prasečí chřipka, 
znovu zdůrazňuje význam programů 
v oblasti veřejného zdraví a jejich 
financování, jakož i význam 
připravovaných legislativních návrhů 
Komise, jako jsou doporučení o očkování 
proti sezónní chřipce (KOM(2009)0353) a 
imunizace dětí.  

Or. en

Odůvodnění

Programy v oblasti veřejného zdraví jsou velmi důležité k doplnění opatření přijatých 
členskými státy v boji proti pandemiím.


