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Tarkistus 1
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää huomiota EU:n 
ympäristöpolitiikan merkitykseen kestävää 
kehitystä koskevan yleistavoitteen 
saavuttamisessa pitkällä aikavälillä; tukee 
sitä, että komissio on omistautunut 
Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 
pidettävän YK:n ilmastonmuutoskokouksen 
sellaisen onnistuneen lopputuloksen 
saavuttamiseen, joka sisältää uuden 
kansainvälisen ympäristösopimuksen 
laatimisen vuoden 2012 jälkeiselle kaudelle; 
huomauttaa, että se ei estä 
talousarviopäätöksiä ehdotuksesta osoittaa 
lisää varoja temaattiseen ohjelmaan 
"Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, 
energia mukaan luettuna" tai 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen;

1. kiinnittää huomiota EU:n 
ympäristöpolitiikan merkitykseen kestävää 
kehitystä koskevan yleistavoitteen 
saavuttamisessa pitkällä aikavälillä; tukee 
sitä, että komissio on omistautunut 
Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 
pidettävän YK:n ilmastonmuutoskokouksen 
sellaisen onnistuneen lopputuloksen 
saavuttamiseen, joka sisältää uuden 
kansainvälisen ympäristösopimuksen 
laatimisen vuoden 2012 jälkeiselle kaudelle; 
huomauttaa, että se ei estä 
talousarviopäätöksiä ehdotuksesta osoittaa 
lisää varoja temaattiseen ohjelmaan 
"Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, 
energia mukaan luettuna" tai 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen; 
painottaa asianmukaisten 
talousarviotoimenpiteiden merkitystä 
metsien suojelulle, kun otetaan huomioon 
komission tuleva tosiasiallinen 
metsätaloutta koskeva ehdotus.

Or. en

Perustelu

Komission tuleva metsätaloutta koskeva lainsäädäntöehdotus täydentää erittäin merkittävällä 
tavalla toimia, joita jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tarkistus 2
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää huomiota EU:n 
ympäristöpolitiikan merkitykseen kestävää 

1. kiinnittää huomiota EU:n 
ympäristöpolitiikan merkitykseen kestävää 
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kehitystä koskevan yleistavoitteen 
saavuttamisessa pitkällä aikavälillä; tukee 
sitä, että komissio on omistautunut 
Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 
pidettävän YK:n 
ilmastonmuutoskokouksen sellaisen 
onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen, 
joka sisältää uuden kansainvälisen 
ympäristösopimuksen laatimisen vuoden 
2012 jälkeiselle kaudelle; huomauttaa, että 
se ei estä talousarviopäätöksiä 
ehdotuksesta osoittaa lisää varoja 
temaattiseen ohjelmaan "Ympäristö ja 
luonnonvarojen kestävä hoito, energia 
mukaan luettuna" tai kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineeseen;

kehitystä koskevan yleistavoitteen 
saavuttamisessa pitkällä aikavälillä; tukee 
sitä, että komissio on omistautunut 
Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 
pidettävän YK:n 
ilmastonmuutoskokouksen sellaisen 
onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen, 
joka sisältää uuden kansainvälisen 
ympäristösopimuksen laatimisen vuoden 
2012 jälkeiselle kaudelle; katsoo, että on 
luotava uusi budjettikohta niitä 
kehitysmaavelvoitteita varten, joita syntyy 
suunnitellusta uudesta kansainvälisestä 
ilmastonmuutossopimuksesta; katsoo, että 
Euroopan unionin olisi osallistuttava 
kehitysmaissa toteutettavien lievennys- ja 
sopeutumistoimien lisärahoitukseen ja 
uuteen rahoitukseen kohtuullisella 
osuudella, jonka parlamentin 11. 
maaliskuuta 2009 antaman 
päätöslauselman mukaan tulisi olla 
vähintään 30 000 miljoonaa euroa 
vuodessa vuonna 2020; 

Or. en

Tarkistus 3
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa maailmalaajuista 
ilmastonmuutosliittoutumaa (GCCA) 
tukemaan jo valmistuneita suunnitelmia 
kansallisesti soveltuviksi lievennystoimiksi 
ja kansallisia sopeutumisohjelmia ja 
rahoittamaan varhaisia lievennys -. ja 
sopeutumistoimia kehitysmaissa ennen 
vuotta 2012;

Or. en
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Tarkistus 4
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää huomiota LIFE + -ohjelman 
merkitykseen johdonmukaisena 
rahoitusvälineenä, joka mahdollistaa 
tehostetun ja yksinkertaistetun 
lähestymistavan ympäristöpolitiikan 
kehityksen ja täytäntöönpanon tukemiseen; 
tunnustaa, että on tarpeen käyttää kaikki 
vuoden 2010 ATE:ssa osoitetut 
maksumäärärahat eli 167 miljoonaa euroa, 
jota noudatetaan maksujärjestelyä, joka 
perustuu oikeusperustan asettamiin 
vaatimuksiin; kehottaa neuvostoa 
harkitsemaan uudelleen lähestymistapaansa 
tähän leikkaukseen;

3. kiinnittää huomiota LIFE + -ohjelman 
merkitykseen johdonmukaisena 
rahoitusvälineenä, joka mahdollistaa 
tehostetun ja yksinkertaistetun 
lähestymistavan ympäristöpolitiikan 
kehityksen ja täytäntöönpanon tukemiseen; 
tunnustaa, että on tarpeen käyttää kaikki 
vuoden 2010 ATE:ssa osoitetut 
maksumäärärahat eli 167 miljoonaa euroa, 
jotta noudatetaan maksujärjestelyä, joka 
perustuu oikeusperustan asettamiin 
vaatimuksiin; kehottaa neuvostoa 
harkitsemaan uudelleen lähestymistapaansa 
tähän leikkaukseen; korostaa maaseudun 
kehitysohjelmien merkitystä 
maaseutuyhteisöjen vahvistamisessa 
erityisesti luonnonkatastrofien, kuten 
elokuussa 2006 Kreikassa ja heinäkuussa 
2009 Espanjassa olleiden metsäpalojen ja 
kesäkuussa 2007 Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa tapahtuneiden tulvien 
jälkeen, ja ilmastonmuutoksen vastaisissa 
tehokkaammissa lievennystoimissa. 

Or. en

Perustelu

Maaseudun kehitysohjelmat täydentävät merkittävällä tavalla toimia, joita jäsenvaltiot ovat jo 
toteuttaneet luonnonkatastrofien, kuten tulvien ja metsäpalojen torjumiseksi.

Tarkistus 5
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille 
kansanterveysohjelman 2008–2013 

4. panee tyytyväisenä merkille 
kansanterveysohjelman 2008–2013 
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täytäntöönpanon; panee merkille, että 
vuoden 2010 ATE:ssa osoitetut 
maksumäärärahat ovat kokonaisuudessaan 
tarpeen, jotta voidaan kunnioittaa sovittuja 
taloudellisia velvoitteita; muistuttaa 
komissiota tarpeesta varmistaa, että 
käytettävissä olevat määrärahat toteutetaan 
kustannustehokkaasti terveys- ja kuluttaja-
asioiden toimeenpanoviraston suhteen;

täytäntöönpanon; panee merkille, että 
vuoden 2010 ATE:ssa osoitetut 
maksumäärärahat ovat kokonaisuudessaan 
tarpeen, jotta voidaan kunnioittaa sovittuja 
taloudellisia velvoitteita; muistuttaa 
komissiota tarpeesta varmistaa, että 
käytettävissä olevat määrärahat toteutetaan 
kustannustehokkaasti terveys- ja kuluttaja-
asioiden toimeenpanoviraston suhteen; 
korostaa jälleen kansanterveysohjelmien 
ja kansanterveysohjelmien rahoituksen 
merkitystä, kun otetaan huomioon 
äskettäiset pandemiat, kuten sikaflunssa, 
ja komission tulevat 
lainsäädäntöehdotukset, kuten kausi-
influenssaa koskevat rokotussuositukset 
(KOM(2009)0353), ja lasten rokotussuoja. 

Or. en

Perustelu

Kansanterveysohjelmat täydentävät merkittävällä tavalla toimia, joita jäsenvaltiot ovat jo 
toteuttaneet pandemioiden torjumiseksi.


