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Τροπολογία 1
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εφιστά την προσοχή στο ρόλο της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ για την 
επίτευξη του συνολικού στόχου της αειφόρου 
ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη βάση· 
υποστηρίζει την προσήλωση της Επιτροπής 
σε μια επιτυχή έκβαση της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 
στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009, με 
τη σύναψη μιας νέας διεθνούς συμφωνίας για 
το κλίμα για την περίοδο μετά το 2012· 
δηλώνει ότι δεν θα προκαταβάλει καμία 
δημοσιονομική απόφαση στην πρόταση για 
διάθεση πρόσθετων κονδυλίων στο θεματικό 
πρόγραμμα "Περιβάλλον και βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας" και 
στο Μέσο Ανάπτυξης και Συνεργασίας·

1. εφιστά την προσοχή στο ρόλο της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ για την 
επίτευξη του συνολικού στόχου της αειφόρου 
ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη βάση· 
υποστηρίζει την προσήλωση της Επιτροπής 
σε μια επιτυχή έκβαση της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 
στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009, με 
τη σύναψη μιας νέας διεθνούς συμφωνίας για 
το κλίμα για την περίοδο μετά το 2012· 
δηλώνει ότι δεν θα προκαταβάλει καμία 
δημοσιονομική απόφαση στην πρόταση για 
διάθεση πρόσθετων κονδυλίων στο θεματικό 
πρόγραμμα "Περιβάλλον και βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας" και 
στο Μέσο Ανάπτυξης και Συνεργασίας· 
τονίζει τη σημασία που έχει η λήψη των 
κατάλληλων δημοσιονομικών μέτρων για 
την προστασία των δασών, στην προοπτική 
μιας μελλοντικής ουσιαστικής πρότασης 
της Επιτροπής σχετικά με τα δάση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναμενόμενη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα δάση θα είναι πολύ 
σημαντική για τη συμπλήρωση της δράσης που ήδη έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη σε σχέση με 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία 2
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εφιστά την προσοχή στο ρόλο της 1. εφιστά την προσοχή στο ρόλο της 
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περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ για την 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
αειφόρου ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη 
βάση· υποστηρίζει την προσήλωση της 
Επιτροπής σε μια επιτυχή έκβαση της 
Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή στην Κοπεγχάγη τον 
Δεκέμβριο του 2009, με τη σύναψη μιας 
νέας διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα για 
την περίοδο μετά το 2012· δηλώνει ότι δεν 
θα προκαταβάλει καμία δημοσιονομική 
απόφαση στην πρόταση για διάθεση 
πρόσθετων κονδυλίων στο θεματικό 
πρόγραμμα "Περιβάλλον και βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας" και 
στο Μέσο Ανάπτυξης και Συνεργασίας·

περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ για την 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
αειφόρου ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη 
βάση· υποστηρίζει την προσήλωση της 
Επιτροπής σε μια επιτυχή έκβαση της 
Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή στην Κοπεγχάγη τον 
Δεκέμβριο του 2009, με τη σύναψη μιας 
νέας διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα για 
την περίοδο μετά το 2012· πιστεύει ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο κονδύλιο 
του προϋπολογισμού, εν όψει των 
υποχρεώσεων που θα προκύψουν προς 
αναπτυσσόμενες χώρες ως αποτέλεσμα 
της προβλεπόμενης νέας διεθνούς 
συμφωνίας σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή· πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει να συνεισφέρει το 
μερίδιο που της αναλογεί, σε πρόσθετες 
και νέες χρηματοδοτήσεις για τις 
προσπάθειες μετριασμού και τις ανάγκες 
προσαρμογής των αναπτυσσομένων 
χωρών που, σύμφωνα με το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
δεν θα πρέπει να είναι κατώτερες των 30 
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέχρι το 
2020· 

Or. en

Τροπολογία 3
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. ζητεί από την παγκόσμια συμμαχία 
κατά της κλιματικής αλλαγής να 
υποστηρίξει τα ήδη διαμορφωμένα 
εθνικά σχέδια δράσης για τον μετριασμό 
και εθνικά σχέδια δράσης για την 
προσαρμογή, καθώς και να 
χρηματοδοτήσει τις πρώιμες δράσεις 
μετριασμού και προσαρμογής στις 
αναπτυσσόμενες χώρες,που θα 
εφαρμοσθούν  πριν από το 2012·
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Τροπολογία 4
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τη σημασία του 
προγράμματος LIFE+ ως συνεκτικού 
χρηματοδοτικού μέσου για μια 
εκλογικευμένη και απλοποιημένη 
προσέγγιση για τη στήριξη της ανάπτυξης 
και εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
πολιτικής· αναγνωρίζει την ανάγκη να 
ανέρχεται το συνολικό ποσό των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, όπως 
αυτό προβλέπεται στο ΠΣΠ του 2010 σε 
ύψος 167 εκατ. ευρώ, ώστε να ισχύσει το 
καθεστώς πληρωμών που βασίζεται στις 
απαιτήσεις της νομικής βάσης· ζητεί από 
το Συμβούλιο να επανεξετάσει τη στάση 
του όσον αφορά αυτή την περικοπή·

3. επισημαίνει τη σημασία του 
προγράμματος LIFE+ ως συνεκτικού 
χρηματοδοτικού μέσου για μια 
εκλογικευμένη και απλοποιημένη 
προσέγγιση για τη στήριξη της ανάπτυξης 
και εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
πολιτικής· αναγνωρίζει την ανάγκη να 
ανέρχεται το συνολικό ποσό των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, όπως 
αυτό προβλέπεται στο ΠΣΠ του 2010 σε 
ύψος 167 εκατ. ευρώ, ώστε να ισχύσει το 
καθεστώς πληρωμών που βασίζεται στις 
απαιτήσεις της νομικής βάσης· ζητεί από 
το Συμβούλιο να επανεξετάσει τη στάση 
του όσον αφορά αυτή την περικοπή· 
τονίζει τη σημασία που έχουν τα 
προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου 
για την ενίσχυση των πληθυσμών της 
υπάιθρου, ιδίως μετά από φυσικές 
καταστροφές όπως οι δασικές πυρκαγιές 
στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2007 και 
στην Ισπανία τον Ιούλιο του 2009, καθώς 
και οι πλημμύρες στο ΗΒ τον Ιούνιο του 
2007, αλλά και για την καλύτερη 
αντιμετώπιση των συνεπειών της 
αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου είναι πολύ σημαντικά για τη συμπλήρωση της δράσης 
που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, 
όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
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Τροπολογία 5
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει την εφαρμογή του 
προγράμματος δημόσιας υγείας 2008-
2013· αναγνωρίζει την ανάγκη του 
πλήρους ποσού των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται στο ΠΣΠ 
2010, προκειμένου να τηρηθούν οι 
συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να 
διασφαλιστεί μια αποτελεσματική από 
άποψη κόστους εκτέλεση των διαθέσιμων 
πιστώσεων σε ό,τι αφορά τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό για την Υγεία και τους 
Καταναλωτές (EAHC)·

4. χαιρετίζει την εφαρμογή του 
προγράμματος δημόσιας υγείας 2008-
2013· αναγνωρίζει την ανάγκη του 
πλήρους ποσού των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται στο ΠΣΠ 
2010, προκειμένου να τηρηθούν οι 
συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να 
διασφαλιστεί μια αποτελεσματική από 
άποψη κόστους εκτέλεση των διαθέσιμων 
πιστώσεων σε ό,τι αφορά τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό για την Υγεία και τους 
Καταναλωτές (EAHC)· υπογραμμίζει και 
πάλι τη σημασία των προγραμμάτων 
δημόσιας υγείας και της χρηματοδότησής 
τους, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες 
πανδημίες, όπως η γρίπη των χοίρων, 
καθώς και τις αναμενόμενες νομοθετικές 
προτάσεις της Επιτροπής, όπως οι 
συστάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό για 
την εποχική γρίπη (COM(2009)0353) και 
σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα δημόσιας υγείας είναι πολύ σημαντικά για τη συμπλήρωσητης δράσης που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των πανδημιών.


