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Módosítás 1
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
környezetvédelmi politikája jelentősen 
hozzájárulhat a hosszú távon fenntartható 
fejlődés globális céljának eléréséhez;
támogatja a Bizottság az iránti 
elkötelezettségét, hogy a 2009 
decemberében, Koppenhágában tartandó, 
éghajlatváltozásról szóló ENSZ konferencián 
sikerüljön az áttörés, és megszülessen egy új 
nemzetközi éghajlatváltozási megállapodás a 
2012 utáni időszakra; hangsúlyozza, hogy ez 
nem befolyásolja a „Környezetvédelem és a 
természeti erőforrások fenntartható kezelése, 
beleértve az energiát” című tematikus 
program és a Fejlesztési Együttműködési 
Eszköz további forrásokkal való ellátásáról 
szóló javaslatra vonatkozóan meghozott 
költségvetési döntéseket;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
környezetvédelmi politikája jelentősen 
hozzájárulhat a hosszú távon fenntartható 
fejlődés globális céljának eléréséhez;
támogatja a Bizottság az iránti 
elkötelezettségét, hogy a 2009 decemberében, 
Koppenhágában tartandó, éghajlatváltozásról 
szóló ENSZ konferencián sikerüljön az 
áttörés, és megszülessen egy új nemzetközi 
éghajlatváltozási megállapodás a 2012 utáni 
időszakra; hangsúlyozza, hogy ez nem 
befolyásolja a „Környezetvédelem és a 
természeti erőforrások fenntartható kezelése, 
beleértve az energiát” című tematikus 
program és a Fejlesztési Együttműködési 
Eszköz további forrásokkal való ellátásáról 
szóló javaslatra vonatkozóan meghozott 
költségvetési döntéseket; hangsúlyozza a 
megfelelő költségvetési intézkedések 
fontosságát az erdők védelme tekintetében a 
jövőbeni, erdőgazdálkodásról szóló 
bizottsági javaslat hatékonysága érdekében.

Or. en

Indokolás

A Bizottság hamarosan elkészülő, erdőgazdálkodásról szóló jogalkotási javaslata nagyon 
fontos lesz a tagállamok által az éghajlatváltozás elleni küzdelemben már megtett lépések 
kiegészítésében.

Módosítás 2
Bas Eickhout

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
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környezetvédelmi politikája jelentősen 
hozzájárulhat a hosszú távon fenntartható 
fejlődés globális céljának eléréséhez; 
támogatja a Bizottság az iránti 
elkötelezettségét, hogy a 2009 
decemberében, Koppenhágában tartandó, 
éghajlatváltozásról szóló ENSZ 
konferencián sikerüljön az áttörés, és 
megszülessen egy új nemzetközi 
éghajlatváltozási megállapodás a 2012 
utáni időszakra; hangsúlyozza, hogy ez 
nem befolyásolja a „Környezetvédelem és 
a természeti erőforrások fenntartható 
kezelése, beleértve az energiát” című 
tematikus program és a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz további 
forrásokkal való ellátásáról szóló 
javaslatra vonatkozóan meghozott 
költségvetési döntéseket;

környezetvédelmi politikája jelentősen 
hozzájárulhat a hosszú távon fenntartható 
fejlődés globális céljának eléréséhez; 
támogatja a Bizottság az iránti 
elkötelezettségét, hogy a 2009 
decemberében, Koppenhágában tartandó, 
éghajlatváltozásról szóló ENSZ 
konferencián sikerüljön az áttörés, és 
megszülessen egy új nemzetközi 
éghajlatváltozási megállapodás a 2012 
utáni időszakra; úgy véli, hogy az 
éghajlatváltozásról szóló új nemzetközi 
megállapodásból eredően a fejlődő 
országokkal szemben felmerülő 
kötelezettségekre tekintettel új 
költségvetési sort kell létrehozni; úgy 
hiszi, hogy az Európai Uniónak méltányos 
részt kell vállalnia az enyhítés és az 
alkalmazkodás kiegészítő és új 
finanszírozásában a fejlődő országokban, 
mely a Parlament 2009. március 11-i 
állásfoglalásának értelmében nem lehet
kevesebb, mint 30.000 millió € évente 
2020-ig;

Or. en

Módosítás 3
Bas Eickhout

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri, hogy az éghajlatváltozás elleni 
globális szövetség (GCCA) támogassa a 
már véglegesített, enyhítésre irányuló 
nemzeti szintű cselekvési terveket és az 
alkalmazkodásra irányuló nemzeti 
cselekvési programokat, valamint 
finanszírozza az első enyhítési és 
alkalmazkodási intézkedéseket a fejlődő 
országokban 2012 előtt;

Or. en
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Módosítás 4
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, a LIFE+ programok 
átfogó pénzügyi eszközként, a 
környezetvédelmi politika fejlődése és 
végrehajtása támogatásának célirányos és 
egyszerűsített megközelítéseként betöltött 
jelentőségét, tudomásul veszi, hogy a 
2010-es EKT-ban szereplő, 167 millió 
eurót kitevő kifizetési előirányzatok 
összességére szükség van a jogalapok által 
támasztott követelmények alapján esedékes 
kifizetések teljesítéséhez; sürgeti a 
Tanácsot, hogy vegye újra fontolóra az 
ennek csökkentésére irányuló szándékát;

3. hangsúlyozza, a LIFE+ programok 
átfogó pénzügyi eszközként, a 
környezetvédelmi politika fejlődése és 
végrehajtása támogatásának célirányos és 
egyszerűsített megközelítéseként betöltött 
jelentőségét, tudomásul veszi, hogy a 
2010-es EKT-ban szereplő, 167 millió 
eurót kitevő kifizetési előirányzatok 
összességére szükség van a jogalapok által 
támasztott követelmények alapján esedékes 
kifizetések teljesítéséhez; sürgeti a 
Tanácsot, hogy vegye újra fontolóra az 
ennek csökkentésére irányuló szándékát; 
hangsúlyozza a vidékfejlesztési programok 
fontosságát a vidéki közösségek 
megerősítésében különösen az olyan 
természeti katasztrófák után, mint a 2006. 
augusztusi görögországi és 2009. júliusi 
spanyol erdőtüzek, valamint a 2007. 
júliusi nagy-britanniai áradások, illetve az 
éghajlatváltozás hatásainak 
eredményesebb enyhítésében.

Or. en

Indokolás

A vidékfejlesztési programok nagyon fontos szerepet játszanak a tagállamok olyan természeti 
katasztrófák, mint az áradások és az erdőtüzek elleni küzdelmében tett lépéseinek 
kiegészítésében.

Módosítás 5
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a 2008–2013 időszakra szóló 
közegészségügyi program végrehajtását; 

4. üdvözli a 2008–2013 időszakra szóló 
közegészségügyi program végrehajtását; 
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elismeri, hogy a szerződésekben vállalt 
fizetési kötelezettségek teljesítéséhez 
szükség van a 2010-es EKT-ban rögzített 
kifizetési előirányzatok összességére; 
emlékezteti a Bizottságot arra, hogy 
biztosítani kell az Egészség- és 
Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 
működéséhez rendelkezésre álló 
előirányzatok költséghatékony 
végrehajtását;

elismeri, hogy a szerződésekben vállalt 
fizetési kötelezettségek teljesítéséhez 
szükség van a 2010-es EKT-ban rögzített 
kifizetési előirányzatok összességére; 
emlékezteti a Bizottságot arra, hogy 
biztosítani kell az Egészség- és 
Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 
működéséhez rendelkezésre álló 
előirányzatok költséghatékony 
végrehajtását; valamint ismételten kiemeli 
a közegészségügyi progamok és azok 
finanszírozásának fontosságát – az olyan 
újkeletű járványok fényében, mint a 
sertésinfluenza –, illetve a Bizottság 
következő jogalkotási javaslatainak 
szerepét (a szezonális influenza-
védőoltásról szóló COM(2009)0353) és a 
gyermekkori védőoltásokról szóló 
ajánlások).  

Or. en

Indokolás

A közegészségügyi programok nagyon fontosak a tagállamok által a járványok elleni 
küzdelemben tett lépések kiegészítésében.


