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Ændringsforslag 1
Marina Yannakoudakis

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. henleder opmærksomheden på den rolle 
EU's miljøpolitik spiller for gennemførelsen 
af det globale mål om bæredygtig udvikling 
på lang sigt; støtter Kommissionens arbejde 
for et positivt resultat af FN's 
klimakonference i København i december 
2009 i form af en ny international klimaaftale 
for perioden efter 2012; understreger, at det 
ikke agter at foregribe nogen budgetafgørelse 
vedrørende forslaget om at afsætte yderligere 
bevillinger under det tematiske program 
"Miljø og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer, herunder energi" og 
"Instrumentet for udviklingssamarbejde";

1. henleder opmærksomheden på den rolle 
EU's miljøpolitik spiller for gennemførelsen 
af det globale mål om bæredygtig udvikling 
på lang sigt; støtter Kommissionens arbejde 
for et positivt resultat af FN's 
klimakonference i København i december 
2009 i form af en ny international klimaaftale 
for perioden efter 2012; understreger, at det 
ikke agter at foregribe nogen budgetafgørelse 
vedrørende forslaget om at afsætte yderligere 
bevillinger under det tematiske program 
"Miljø og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer, herunder energi" og 
"Instrumentet for udviklingssamarbejde"; 
understreger betydningen af tilstrækkelige 
budgetmæssige foranstaltninger til 
beskyttelse af skove for at foregribe et 
kommende, virkningsfuldt forslag om 
skovbrug fra Kommissionen,

Or. en

Begrundelse

Lovforslaget om skovbrug, som Kommissionen snarest vil fremlægge, vil få stor betydning 
som supplement til de forholdsregler, som medlemsstaterne allerede har truffet vedrørende 
klimaændringer.

Ændringsforslag 2
Bas Eickhout

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. henleder opmærksomheden på den rolle 
EU's miljøpolitik spiller for 
gennemførelsen af det globale mål om 
bæredygtig udvikling på lang sigt; støtter 

1. henleder opmærksomheden på den rolle 
EU's miljøpolitik spiller for 
gennemførelsen af det globale mål om 
bæredygtig udvikling på lang sigt; støtter 
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Kommissionens arbejde for et positivt 
resultat af FN's klimakonference i 
København i december 2009 i form af en 
ny international klimaaftale for perioden 
efter 2012; understreger, at det ikke agter 
at foregribe nogen budgetafgørelse 
vedrørende forslaget om at afsætte 
yderligere bevillinger under det tematiske 
program "Miljø og bæredygtig 
forvaltning af naturressourcer, herunder 
energi" og "Instrumentet for 
udviklingssamarbejde";

Kommissionens arbejde for et positivt 
resultat af FN's klimakonference i 
København i december 2009 i form af en 
ny international klimaaftale for perioden 
efter 2012; mener, at der skal oprettes en 
ny budgetpost til de forpligtelser over for 
udviklingslandene, som vil være resultatet 
af den forventede nye internationale 
aftale om klimaændringer; mener, at EU 
skal yde sin del af bidraget til supplerende 
og ny finansiering af foranstaltninger til 
afbødning og tilpasning i 
udviklingslandene, og som ifølge 
Parlamentets beslutning af 11. marts 2009 
skal være på mindst 30 000 mio. EUR 
årligt frem til 2020;

Or. en

Ændringsforslag 3
Bas Eickhout

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer den globale klimaalliance til 
at støtte de allerede færdiggjorte 
handlingsplaner for nationalt passende 
modvirkningstiltag og de nationale 
handlingsplaner for tilpasning og til at 
finansiere tidlige modvirknings- og 
tilpasningstiltag i udviklingslandende 
inden 2012;

Or. en

Ændringsforslag 4
Marina Yannakoudakis

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger betydningen af Life+- 3. understreger betydningen af Life+-
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programmet, der udgør et 
sammenhængende finansielt instrument for 
en strømlinet og forenklet tilgang til støtte 
for udviklingen og gennemførelsen af 
miljøpolitikken; anerkender 
nødvendigheden af, at hele beløbet i 
betalingsbevillinger som opført i FBF 2010 
på 167 mio. EUR følger den 
betalingsordning, der er baseret på 
retsgrundlagets krav; henstiller til 
Kommissionen at genoverveje sin tilgang 
til denne nedskæring;

programmet, der udgør et 
sammenhængende finansielt instrument for 
en strømlinet og forenklet tilgang til støtte 
for udviklingen og gennemførelsen af 
miljøpolitikken; anerkender 
nødvendigheden af, at hele beløbet i 
betalingsbevillinger som opført i FBF 2010 
på 167 mio. EUR følger den 
betalingsordning, der er baseret på 
retsgrundlagets krav; henstiller til 
Kommissionen at genoverveje sin tilgang 
til denne nedskæring; understreger 
betydningen af programmerne til 
udvikling af landdistrikter for at styrke 
lokalsamfundene i disse områder, især 
efter naturkatastrofer såsom 
skovbrandene i Grækenland i august 2006 
og i Spanien i juli 2009, såvel som 
oversvømmelserne mange steder i Det 
Forenede Kongelige i juni 2007, og for en 
bedre afbødning af følgerne af 
klimaændringer;

Or. en

Begrundelse

Programmerne til udvikling af landdistrikter er meget vigtige som supplement til 
medlemsstaternes foranstaltninger til bekæmpelse af naturkatastrofer såsom oversvømmelser 
og skovbrande.

Ændringsforslag 5
Marina Yannakoudakis

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over gennemførelsen af 
Folkesundhedsprogrammet 2008-2013; 
anerkender nødvendigheden af, at hele 
beløbet i betalingsbevillinger som opført i 
FBF 2010 skal anvendes til at dække 
indgåede finansielle forpligtelser; minder 
Kommissionen om, at der er behov for at 
sikre en omkostningseffektiv 
gennemførelse af de disponible bevillinger 
i henseende til Forvaltningsorganet for 

4. glæder sig over gennemførelsen af 
Folkesundhedsprogrammet 2008-2013; 
anerkender nødvendigheden af, at hele 
beløbet i betalingsbevillinger som opført i 
FBF 2010 skal anvendes til at dække 
indgåede finansielle forpligtelser; minder 
Kommissionen om, at der er behov for at 
sikre en omkostningseffektiv 
gennemførelse af de disponible bevillinger 
i henseende til Forvaltningsorganet for 



PE428.134v01-00 6/6 AM\789621DA.doc

DA

Sundhed og Forbrugere; Sundhed og Forbrugere; fremhæver på ny 
betydningen af 
folkesundhedsprogrammerne og 
finansieringen heraf i lyset af de seneste 
pandemier, såsom svineinfluenzaen, og de 
kommende lovforslag fra Kommissionen, 
såsom henstillingen om vaccination mod 
sæsoninfluenza (KOM(2009)0353) og 
børnevaccination.   

Or. en

Begrundelse

Folkesundhedsprogrammerne er meget vigtige som supplement til medlemsstaternes 
foranstaltninger til bekæmpelse af pandemier.


