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Pakeitimas 1
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į ES aplinkos politikos 
vaidmenį, kad per ilgą laiką būtų pasiektas 
pasaulinis tvaraus vystymosi tikslas; pritaria 
Komisijos atsidavimui siekiant sėkmingų 
Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos 
rezultatų Kopenhagoje 2009 m. 
gruodžio mėn., kai bus sudarytas naujas 
tarptautinis susitarimas dėl klimato 
laikotarpiui po 2010 m.; pabrėžia, kad tai 
nesutrukdys sprendimas, susijusiems su 
biudžetu, dėl pasiūlymo skirti papildomų lėšų 
pagal teminę programą „Aplinka ir tvarus 
gamtos išteklių, įskaitant energiją,  valdymas, 
įskaitant energiją“ ir pagal vystymosi ir 
bendradarbiavimo priemonę;

1. atkreipia dėmesį į ES aplinkos politikos 
vaidmenį, kad per ilgą laiką būtų pasiektas 
pasaulinis tvaraus vystymosi tikslas; pritaria 
Komisijos atsidavimui siekiant sėkmingų 
Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos 
rezultatų Kopenhagoje 2009 m. 
gruodžio mėn., kai bus sudarytas naujas 
tarptautinis susitarimas dėl klimato 
laikotarpiui po 2010 m.; pabrėžia, kad tai 
nesutrukdys sprendimams, susijusiems su 
biudžetu, dėl pasiūlymo skirti papildomų lėšų 
pagal teminę programą „Aplinka ir tvarus 
gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymas“ 
ir pagal vystymosi ir bendradarbiavimo 
priemonę; pabrėžia, kad norint saugoti 
miškus svarbu patvirtinti tinkamas biudžeto 
priemones, kad Komisija ateityje galėtų 
parengti veiksmingą pasiūlymą dėl 
miškininkystės.

Or. en

Pagrindimas

Būsimas Komisijos teisėkūros pasiūlymas dėl miškininkystės bus labai svarbus, kadangi 
papildys veiksmus, kurių valstybės narės jau ėmėsi kovodamos su klimato kaita.

Pakeitimas 2
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į ES aplinkos politikos 
vaidmenį, kad per ilgą laiką būtų pasiektas 
pasaulinis tvaraus vystymosi tikslas; 
pritaria Komisijos atsidavimui siekiant 

1. atkreipia dėmesį į ES aplinkos politikos 
vaidmenį, kad per ilgą laiką būtų pasiektas 
pasaulinis tvaraus vystymosi tikslas;
pritaria Komisijos atsidavimui siekiant 
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sėkmingų Jungtinių Tautų klimato kaitos 
konferencijos rezultatų Kopenhagoje 
2009 m. gruodžio mėn., kai bus sudarytas 
naujas tarptautinis susitarimas dėl klimato 
laikotarpiui po 2010 m.; pabrėžia, kad tai 
nesutrukdys sprendimas, susijusiems su 
biudžetu, dėl pasiūlymo skirti papildomų 
lėšų pagal teminę programą „Aplinka ir 
tvarus gamtos išteklių, įskaitant energiją, 
valdymas, įskaitant energiją“ ir pagal 
vystymosi ir bendradarbiavimo priemonę;

sėkmingų Jungtinių Tautų klimato kaitos 
konferencijos rezultatų Kopenhagoje 
2009 m. gruodžio mėn., kai numatoma 
sudaryti naują tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos laikotarpiui po 2012 m;
mano, kad turėtų būti numatyta nauja 
biudžeto eilutė atsižvelgiant į 
įsipareigojimus besivystančioms šalims, 
kurie bus prisiimti sudarius šį naują 
numatomą tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos; yra įsitikinęs, kad Europos 
Sąjunga turėtų deramai prisidėti prie 
papildomo ir naujo finansavimo, kuris 
bus skiriamas švelninimo ir prisitaikymo 
priemonėms besivystančiose šalyse remti, 
ir pagal 2009 m. kovo 11 d. Parlamento 
rezoliuciją šis įnašas turėtų būti ne 
mažesnis kaip 30 000 mln. eurų per metus 
iki 2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 3
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Pasaulinį klimato kaitos 
aljansą paremti jau parengtus 
Nacionaliniu lygiu tinkamų poveikio 
švelninimo veiksmų planus ir 
Nacionalines prisitaikymo veiksmų 
programas ir finansuoti ankstyvus 
švelninimo ir prisitaikymo veiksmus 
besivystančiose šalyse iki 2012 m.;

Or. en

Pakeitimas 4
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad LIFE+ programa svarbi 
kaip nuosekli finansinė priemonė, pagal 
kurią galimas kryptingas ir supaprastintas 
metodas, skirtas aplinkos politikai vystyti 
ir įgyvendinti; pripažįsta būtinybę, kad visa 
mokėjimų asignavimų suma, numatyta
2010 m. preliminaraus biudžeto projekte 
(PBP) ir lygi 167 mln. EUR, būtų 
naudojama laikantis mokėjimų režimo, 
pagrįsto teisinio pagrindo reikalavimais; 
ragina Tarybą apsvarstyti savo požiūrį, 
susijusį su šiuo sumažinimu; ragina Tarybą 
apsvarstyti savo požiūrį, susijusį su šiuo 
sumažinimu;

3. pabrėžia, kad programa LIFE+ svarbi 
kaip nuosekli finansinė priemonė, pagal 
kurią galima taikyti kryptingą ir 
supaprastintą metodą, skirtą aplinkos 
politikai vystyti ir įgyvendinti; pripažįsta, 
kad būtina skirti visą mokėjimų 
asignavimų sumą, numatytą 2010 m. 
preliminaraus biudžeto projekte (PBP) ir 
lygią 167 mln. eurų, siekiant laikytis
teisinio pagrindo reikalavimais pagrįsto 
mokėjimų režimo; ragina Tarybą 
apsvarstyti savo požiūrį, susijusį su šiuo 
sumažinimu; pabrėžia, kad kaimo plėtros 
programos svarbios ir siekiant stiprinti 
kaimo bendruomenes, ypač įvykus 
tokioms stichinėms nelaimėms kaip miškų 
gaisrai Graikijoje 2006 m. rugpjūčio mėn. 
ir Ispanijoje 2009 m. liepos mėn., 
potvyniai Jungtinėje Karalystėje 2007 m. 
birželio mėn., ir norint veiksmingiau 
švelninti klimato kaitos padarinius;

Or. en

Pagrindimas

Kaimo plėtros programos labai svarbios, kadangi jos papildo veiksmus, kurių ėmėsi valstybės 
narės, kovodamos su stichinėmis nelaimėmis, pvz., potvyniais ir gaisrais miškuose. 

Pakeitimas 5
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. džiaugiasi, kad įgyvendinama 2008–
2013 m. visuomenės sveikatos programa;
pripažįsta, kad reikalinga visa mokėjimų 
asignavimų suma, numatyta 2010 m. PBP 
sutartiniams finansiniams įsipareigojimams 
vykdyti; primena Komisijai, kad reikia 
užtikrinti rentabilų turimų asignavimų 
įgyvendinimą, turint mintyje Sveikatos ir 

4. džiaugiasi, kad įgyvendinama 2008–
2013 m. visuomenės sveikatos programa;
pripažįsta, kad reikalinga visa mokėjimų 
asignavimų suma, numatyta 2010 m. PBP 
sutartiniams finansiniams įsipareigojimams 
vykdyti; primena Komisijai, kad reikia 
užtikrinti, jog turimi asignavimai būtų 
panaudojami rentabiliai, turint mintyje 
Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąją 
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vartotojų reikalų vykdomąją agentūrą; agentūrą; dar kartą pabrėžia, kad svarbu 
vykdyti visuomenės sveikatos programas 
ir jas finansuoti atsižvelgiant į nesenas 
pandemijas, pvz., kiaulių gripo, ir kad 
svarbūs būsimieji Komisijos teisėkūros 
pasiūlymai, pvz., rekomendacijos dėl 
skiepijimo nuo sezoninio gripo 
(COM(2009)0353) ir imunizavimo 
vaikystėje.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės sveikatos programos labai svarbios, kadangi jos papildo veiksmus, kurių ėmėsi 
valstybės narės, kovodamos su pandemijomis.


