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Muudatusettepanek 1
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. pöörab tähelepanu ELi rollile 
keskkonnapoliitikas pikas perspektiivis 
säästva arengu globaalse eesmärgi 
saavutamisel; toetab komisjoni pühendumist 
2009. aasta detsembris Kopenhagenis 
toimuva ÜRO kliimamuutuste konverentsi 
edukale läbiviimisele, sõlmides uue 
rahvusvahelise kliimakokkuleppe pärast 
2012. aastat algavaks perioodiks; rõhutab, et 
ta ei võta enneaegselt vastu ühtegi eelarvet 
käsitlevat otsust ettepaneku kohta eraldada 
täiendavaid vahendeid temaatilise programmi 
"Keskkond ja loodusvarade, sealhulgas 
energia säästev majandamine" ning 
arengukoostöö rahastamisvahendi raames;

1. juhib tähelepanu ELi rollile 
keskkonnapoliitikas pikas perspektiivis 
säästva arengu globaalse eesmärgi 
saavutamisel; toetab komisjoni pühendumist 
2009. aasta detsembris Kopenhagenis 
toimuva ÜRO kliimamuutuste konverentsi 
edukale läbiviimisele, sõlmides uue 
rahvusvahelise kliimakokkuleppe pärast 
2012. aastat algavaks perioodiks; rõhutab, et 
ta ei võta enneaegselt vastu ühtegi eelarvet 
käsitlevat otsust ettepaneku kohta eraldada 
täiendavaid vahendeid temaatilise programmi 
"Keskkond ja loodusvarade, sealhulgas 
energia säästev majandamine" ning 
arengukoostöö rahastamisvahendi raames;
rõhutab asjakohaste eelarvemeetmete 
tähtsust metsade kaitsmisel, pidades silmas 
komisjoni tulevast reaalset ettepanekut 
metsanduse kohta;

Or. en

Selgitus

Komisjoni peagi esitatav metsandust käsitlev õigusakti ettepanek täiendab väga olulisel 
määral liikmesriikides juba võetud meetmeid kliimamuutusega võitlemisel.

Muudatusettepanek 2
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. pöörab tähelepanu ELi rollile 
keskkonnapoliitikas pikas perspektiivis 
säästva arengu globaalse eesmärgi 
saavutamisel; toetab komisjoni 

1. juhib tähelepanu ELi rollile 
keskkonnapoliitikas pikas perspektiivis 
säästva arengu globaalse eesmärgi 
saavutamisel; toetab komisjoni 



PE428.123v01-00 4/6 AM\789621ET.doc

ET

pühendumist 2009. aasta detsembris 
Kopenhagenis toimuva ÜRO 
kliimamuutuste konverentsi edukale 
läbiviimisele, sõlmides uue rahvusvahelise 
kliimakokkuleppe pärast 2012. aastat 
algavaks perioodiks; rõhutab, et ta ei võta 
enneaegselt vastu ühtegi eelarvet 
käsitlevat otsust ettepaneku kohta 
eraldada täiendavaid vahendeid 
temaatilise programmi "Keskkond ja 
loodusvarade, sealhulgas energia säästev 
majandamine" ning arengukoostöö 
rahastamisvahendi raames;

pühendumist 2009. aasta detsembris 
Kopenhagenis toimuva ÜRO 
kliimamuutuste konverentsi edukale 
läbiviimisele, sõlmides uue rahvusvahelise 
kliimakokkuleppe pärast 2012. aastat 
algavaks perioodiks; on seisukohal, et 
tuleb luua uus eelarverida, arvestades 
kavandatavast uuest rahvusvahelisest 
kliimamuutuse kokkuleppest tulenevaid 
kohustusi arengumaade ees; on 
seisukohal, et Euroopa Liit peaks osalema 
õiglases mahus kliimamuutuse mõju 
leevendamise ja sellega kohanemise 
täiendavas ja uues rahastamises 
arengumaades, kusjuures see summa 
peaks parlamendi 11. märtsi 2009. aasta 
resolutsiooni kohaselt ulatuma aastaks 
2020 vähemalt 30 miljardi euroni aastas; 

Or. en

Muudatusettepanek 3
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab ülemaailmselt kliimamuutuste 
liidult (GCCA) riikidele sobivate juba 
koostatud leevendusmeetmete ja riiklike 
kohanemiskavade toetamist ning varaste 
leevendus- ja kohanemismeetmete 
rahastamist arengumaades enne 2012. 
aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab programmi LIFE+ olulisust, 
kuna see on sidus rahastamisvahend 
tõhustatud ja lihtsustatud lähenemisviisi 
jaoks, millega toetatakse 
keskkonnapoliitika väljatöötamist ja 
rakendamist; tunnistab, et 2010. aasta 
esialgses eelarveprojektis ette nähtud 167 
miljoni euro suuruste maksete 
assigneeringute puhul on vaja järgida 
õigusliku aluse nõuetel põhinevat 
maksekorda; nõuab tungivalt, et nõukogu 
vaataks seoses selle kärpega läbi oma 
seisukoha;

3. rõhutab programmi LIFE+ olulisust, 
kuna see on sidus rahastamisvahend 
tõhustatud ja lihtsustatud lähenemisviisi 
jaoks, millega toetatakse 
keskkonnapoliitika väljatöötamist ja 
rakendamist; tunnistab, et 2010. aasta 
esialgses eelarveprojektis ette nähtud 167 
miljoni euro suuruste maksete 
assigneeringute puhul on vaja järgida 
õigusliku aluse nõuetel põhinevat 
maksekorda; nõuab tungivalt, et nõukogu 
vaataks seoses selle kärpega läbi oma 
seisukoha; rõhutab maaelu arengu 
programmide tähtsust maakogukondade 
tugevdamisel, eelkõige pärast selliseid 
loodusõnnetusi nagu metsatulekahjud 
Kreekas 2006. aasta augustis ja 
Hispaanias 2009. aasta juulis, samuti 
üleujutused Ühendkuningriigis 2007. 
aasta juunis, samuti kliimamuutuse mõju 
tulemuslikumal leevendamisel;

Or. en

Selgitus

Maaelu arengu programmid täiendavad väga olulisel määral liikmesriikides võetud meetmeid 
loodusõnnetuste, näiteks üleujutuste ja metsatulekahjudega võitlemisel.

Muudatusettepanek 5
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tervitab rahvatervise programmi (2008–
2013) rakendamist; tunnistab, et 2010. 
aasta esialgses eelarveprojektis ette nähtud 
kõikide maksete assigneeringute puhul on 
vaja järgida kokku lepitud rahalisi 
kohustusi; tuletab komisjonile meelde 
vajadust tagada olemasolevate 
assigneeringute kulutõhus kasutamine 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 

4. tervitab rahvatervise programmi (2008–
2013) rakendamist; tunnistab, et 2010. 
aasta esialgses eelarveprojektis ette nähtud 
kõikide maksete assigneeringute puhul on 
vaja järgida kokku lepitud rahalisi 
kohustusi; tuletab komisjonile meelde 
vajadust tagada olemasolevate 
assigneeringute kulutõhus kasutamine 
Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
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Rakendusameti puhul; Rakendusameti puhul; rõhutab veel kord 
rahvatervise programmide ja nende 
rahastamise tähtsust, võttes arvesse 
hiljutisi pandeemiaid, näiteks seagrippi, 
ning komisjoni tulevasi õigusakti 
ettepanekuid, näiteks soovitust 
vaktsineerimise kohta hooajalise gripi 
vastu (KOM(2009)0353) ja laste 
vaktsineerimise kohta;

Or. en

Selgitus

Rahvatervise programmid täiendavad väga olulisel määral liikmesriikides võetud meetmeid 
pandeemiatega võitlemiseks.


