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Grozījums Nr. 1
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. vērš uzmanību uz ES vides politikas 
nozīmi vispārējā ilgtspējīgas attīstības 
mērķa sasniegšanā ilgtermiņā; atbalsta 
Komisijas vēlmi panākt veiksmīgu 
iznākumu ANO klimata pārmaiņu 
konferencē, kas notiks 2009. gada 
decembrī Kopenhāgenā, klimata pārmaiņu 
jomā noslēdzot jaunu starptautisku 
nolīgumu laikposmam pēc 2012. gada; 
norāda uz to, ka tas neaizkavēs neviena 
budžeta lēmuma pieņemšanu attiecībā uz 
priekšlikumu piešķirt papildu līdzekļus 
saskaņā ar tematisko programmu „Vide un 
ilgtspējīga dabas resursu, tostarp enerģijas, 
pārvaldība” un attīstības sadarbības 
instrumentu;

1. vērš uzmanību uz ES vides politikas 
nozīmi vispārējā ilgtspējīgas attīstības 
mērķa sasniegšanā ilgtermiņā; atbalsta 
Komisijas vēlmi panākt veiksmīgu 
iznākumu ANO klimata pārmaiņu 
konferencē, kas notiks 2009. gada 
decembrī Kopenhāgenā, klimata pārmaiņu 
jomā noslēdzot jaunu starptautisku 
nolīgumu laikposmam pēc 2012. gada; 
norāda uz to, ka tas neaizkavēs neviena 
budžeta lēmuma pieņemšanu attiecībā uz 
priekšlikumu piešķirt papildu līdzekļus 
saskaņā ar tematisko programmu „Vide un 
ilgtspējīga dabas resursu, tostarp enerģijas, 
pārvaldība” un attīstības sadarbības 
instrumentu; uzsver mežu aizsardzībai 
paredzētu atbilstīgu budžeta pasākumu 
nozīmi, ņemot vērā gaidāmo Komisijas 
likumdošanas priekšlikumu par 
mežsaimniecību;

Or. en

Pamatojums

Gaidāmajam Komisijas likumdošanas priekšlikumam par mežsaimniecību būs būtiska nozīme 
to darbību papildināšanā, kuras dalībvalstis jau veic klimata pārmaiņu apkarošanai.

Grozījums Nr. 2
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. vērš uzmanību uz ES vides politikas 
nozīmi vispārējā ilgtspējīgas attīstības 
mērķa sasniegšanā ilgtermiņā; atbalsta 
Komisijas vēlmi panākt veiksmīgu 

1. vērš uzmanību uz ES vides politikas 
nozīmi vispārējā ilgtspējīgas attīstības 
mērķa sasniegšanā ilgtermiņā; atbalsta 
Komisijas vēlmi panākt veiksmīgu 
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iznākumu ANO klimata pārmaiņu 
konferencē, kas notiks 2009. gada 
decembrī Kopenhāgenā, klimata pārmaiņu 
jomā noslēdzot jaunu starptautisku 
nolīgumu laikposmam pēc 2012. gada; 
norāda uz to, ka tas neaizkavēs neviena 
budžeta lēmuma pieņemšanu attiecībā uz 
priekšlikumu piešķirt papildu līdzekļus 
saskaņā ar tematisko programmu „Vide 
un ilgtspējīga dabas resursu, tostarp 
enerģijas, pārvaldība” un attīstības 
sadarbības instrumentu;

iznākumu ANO klimata pārmaiņu 
konferencē, kas notiks 2009. gada 
decembrī Kopenhāgenā, klimata pārmaiņu 
jomā noslēdzot jaunu starptautisku 
nolīgumu laikposmam pēc 2012. gada; 
uzskata — ņemot vērā saistības pret 
jaunattīstības valstīm, kas izrietēs no šī 
plānotā starptautiskā nolīguma klimata 
pārmaiņu jomā, ir jāizveido jauna budžeta 
pozīcija; uzskata, ka Eiropas Savienībai 
vajadzētu piedalīties tāda papildu un un 
jauna finansējuma nodrošināšanā, kas 
būtu paredzēts negatīvās ietekmes 
mazināšanai un pielāgošanās 
pasākumiem jaunattīstības valstīs un kam 
saskaņā ar Parlamenta 2009. gada 
11. marta rezolūciju nevajadzētu būt 
mazākam par EUR 30 000 miljoniem 
gadā laikposmā līdz 2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Pasaules klimata pārmaiņu 
aliansi (PKPA) atbalstīt jau izstrādātos 
katrai valstij piemērotos ietekmes 
mazināšanas rīcības plānus un valstu 
rīcības programmas attiecībā uz 
pielāgošanos, kā arī līdz 2012. gadam 
finansēt ietekmes mazināšanas un 
pielāgošanās agrīno posmu jaunattīstības 
valstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda uz LIFE+ programmas nozīmību, 
jo tā ir saskaņots finanšu instruments labi 
organizētai un vienkāršotai pieejai, kas 
paredzēta vides politikas attīstības un 
īstenošanas atbalstam; atzīst visas 
2010. gada PBP paredzētās maksājumu 
apropriāciju summas (EUR 167 miljoni) 
nepieciešamību, lai varētu veikt visus 
maksājumus, kas balstās uz juridiskā 
pamata prasībām; mudina Padomi pārskatīt 
nostāju attiecībā uz šo samazinājumu;

3. norāda uz LIFE+ programmas nozīmību, 
jo tā ir saskaņots finanšu instruments labi 
organizētai un vienkāršotai pieejai, kas 
paredzēta vides politikas attīstības un 
īstenošanas atbalstam; atzīst visas 
2010. gada PBP paredzētās maksājumu 
apropriāciju summas (EUR 167 miljoni) 
nepieciešamību, lai varētu veikt visus 
maksājumus, kas balstās uz juridiskā 
pamata prasībām; mudina Padomi pārskatīt 
nostāju attiecībā uz šo samazinājumu; 
uzsver lauku attīstības programmu nozīmi 
lauku kopienu stiprināšanā, jo īpaši dabas 
katastrofu, piemēram, meža ugunsgrēku 
Grieķijā 2006. gada augustā un Spānijā 
2009. gada jūlijā un plūdu Apvienotajā 
Karalistē 2007. gada jūnijā, seku 
novēršanā, un klimata pārmaiņu ietekmes 
efektīvākā mazināšanā;

Or. en

Pamatojums

Lauku attīstības programmām ir būtiska nozīme to darbību papildināšanā, kuras dalībvalstis 
veic, lai cīnītos pret dabas katastrofām, piemēram, plūdiem un meža ugunsgrēkiem.

Grozījums Nr. 5
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē 2008.–2013. gada 
sabiedrības veselības programmas 
īstenošanu; atzīst nepieciešamību pēc visas 
2010. gada PBP paredzētās maksājumu 
apropriāciju summas, lai ievērotu 
finansiālās līgumsaistības; atgādina 

4. atzinīgi vērtē 2008.–2013. gada 
sabiedrības veselības programmas 
īstenošanu; atzīst nepieciešamību pēc visas 
2010. gada PBP paredzētās maksājumu 
apropriāciju summas, lai ievērotu 
finansiālās līgumsaistības; atgādina 
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Komisijai, ka attiecībā uz Veselības un 
patērētāju izpildaģentūru jānodrošina 
pieejamo apropriāciju rentabla 
izmantošana;

Komisijai, ka attiecībā uz Veselības un 
patērētāju izpildaģentūru jānodrošina 
pieejamo apropriāciju rentabla 
izmantošana; atkārtoti uzsver sabiedrības 
veselības programmu un to finansēšanas 
nozīmi, ņemot vērā nesenās pandēmijas, 
piemēram, H1N1 gripas izplatīšanos, kā 
arī nozīmi, kāda ir Komisijas 
izstrādātajiem likumdošanas 
priekšlikumiem, piemēram, ieteikumiem 
par vakcināciju pret sezonālo gripu 
(COM(2009)0353) un par bērnu 
imunizāciju;

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības veselības programmām ir būtiska nozīme to darbību papildināšanā, kuras 
dalībvalstis veic, lai apkarotu pandēmijas.


