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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vestigt de aandacht op de rol van het 
milieubeleid van de EU bij het 
verwezenlijken van de algemene doelstelling 
van duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn; steunt de inzet van de Commissie 
voor het welslagen van de VN-Conferentie 
over klimaatverandering in Kopenhagen in 
december 2009 door het sluiten van een 
nieuw internationaal klimaatverdrag voor de 
periode na 2012; wijst erop dat het niet zal 
vooruitlopen op een begrotingsbesluit over 
het voorstel om extra middelen uit te trekken 
in het kader van het thematische programma 
'Milieu en duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, waaronder energie' en het 
Instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking;

1. vestigt de aandacht op de rol van het 
milieubeleid van de EU bij het 
verwezenlijken van de algemene doelstelling 
van duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn; steunt de inzet van de Commissie 
voor het welslagen van de VN-Conferentie 
over klimaatverandering in Kopenhagen in 
december 2009 door het sluiten van een 
nieuw internationaal klimaatverdrag voor de 
periode na 2012; wijst erop dat het niet zal 
vooruitlopen op een begrotingsbesluit over 
het voorstel om extra middelen uit te trekken 
in het kader van het thematische programma 
'Milieu en duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, waaronder energie' en het 
Instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking; benadrukt het 
belang van passende begrotingsmaatregelen 
op het gebied van bosbescherming met het 
oog op een toekomstig doeltreffend 
Commissievoorstel inzake bosbouw;

Or. en

Motivering

Het aankomende wetgevingsvoorstel inzake bosbouw van de Commissie zal een zeer 
belangrijke aanvulling vormen op de reeds door de lidstaten genomen maatregelen ter 
bestrijding van de klimaatverandering.

Amendement 2
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vestigt de aandacht op de rol van het 
milieubeleid van de EU bij het 

1. vestigt de aandacht op de rol van het 
milieubeleid van de EU bij het 
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verwezenlijken van de algemene 
doelstelling van duurzame ontwikkeling op 
de lange termijn; steunt de inzet van de 
Commissie voor het welslagen van de VN-
Conferentie over klimaatverandering in 
Kopenhagen in december 2009 door het 
sluiten van een nieuw internationaal 
klimaatverdrag voor de periode na 2012; 
wijst erop dat het niet zal vooruitlopen op 
een begrotingsbesluit over het voorstel om 
extra middelen uit te trekken in het kader 
van het thematische programma 'Milieu 
en duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, waaronder energie' en het 
Instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking;

verwezenlijken van de algemene 
doelstelling van duurzame ontwikkeling op 
de lange termijn; steunt de inzet van de 
Commissie voor het welslagen van de VN-
Conferentie over klimaatverandering in 
Kopenhagen in december 2009 door het 
sluiten van een nieuw internationaal 
klimaatverdrag voor de periode na 2012; is 
van mening dat er een nieuwe 
begrotingslijn moet worden gecreëerd met
het oog op de verplichtingen jegens 
ontwikkelingslanden die als gevolg van dit 
beoogde nieuwe internationale 
klimaatverdrag zullen ontstaan; gelooft 
dat de Europese Unie evenredig zal 
moeten bijdragen aan aanvullende en 
nieuwe financiering ten behoeve van
schadebeperking en aanpassing in 
ontwikkelingslanden, die volgens de 
resolutie van 11 maart 2009 van het 
Parlement tegen 2020 minstens 30 miljard 
euro per jaar zou moeten bedragen; 

Or. en

Amendement 3
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt het Wereldwijd 
Bondgenootschap tegen 
klimaatverandering de reeds afgeronde 
plannen voor landspecifieke 
verzachtingsmaatregelen en nationale 
actieprogramma's voor aanpassing te 
steunen, en om vroegtijdige verzachtings-
en aanpassingsmaatregelen in 
ontwikkelingslanden vóór 2012 te 
financieren;

Or. en



AM\789621NL.doc 5/6 PE428.134v01-00

NL

Amendement 4
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op het belang van het LIFE+-
programma als coherent financieel 
instrument om de ontwikkeling en
tenuitvoerlegging van het milieubeleid op 
gestroomlijnde en vereenvoudigde wijze 
aan te pakken; erkent de noodzaak om het 
in het VOB 2010 opgenomen bedrag aan 
betalingskredieten van 167 miljoen EUR te 
handhaven ten einde de op de vereisten van 
de rechtsgrond gebaseerde 
betalingsregeling na te leven; dringt er bij 
de Raad op aan zijn benadering van deze 
bezuiniging te heroverwegen;

3. wijst op het belang van het LIFE+-
programma als coherent financieel 
instrument om de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van het milieubeleid op 
gestroomlijnde en vereenvoudigde wijze 
aan te pakken; erkent de noodzaak om het 
in het VOB 2010 opgenomen bedrag aan 
betalingskredieten van 167 miljoen EUR te 
handhaven teneinde de op de vereisten van 
de rechtsgrond gebaseerde 
betalingsregeling na te leven; dringt er bij 
de Raad op aan zijn benadering van deze 
bezuiniging te heroverwegen; benadrukt 
de belangrijke rol die de programma's 
voor plattelandsontwikkeling spelen bij de 
versterking van 
plattelandsgemeenschappen, met name 
tijdens de nasleep van natuurrampen, 
zoals de bosbranden in Griekenland in 
augustus 2006 en in Spanje in juli 2009 
en de overstromingen in het Verenigd 
Koninkrijk in juni 2007, en bij een meer 
doeltreffende verzachting van de gevolgen 
van klimaatverandering;

Or. en

Motivering

De programma's voor plattelandsontwikkeling vormen een zeer belangrijke aanvulling op de 
door de lidstaten genomen maatregelen ter bestrijding van natuurrampen, zoals 
overstromingen en bosbranden.

Amendement 5
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd over de tenuitvoerlegging 4. is verheugd over de tenuitvoerlegging 



PE428.134v01-00 6/6 AM\789621NL.doc

NL

van het Programma op het gebied van de 
volksgezondheid 2008-2013; erkent de 
noodzaak om het in het VOB 2010 
opgenomen bedrag aan betalingskredieten 
te handhaven met het oog op het nakomen 
van de aangegane financiële 
verplichtingen; herinnert de Commissie 
aan de noodzaak om te zorgen voor een 
kostenefficiënte besteding van de 
beschikbare kredieten voor het Uitvoerend 
Agentschap voor gezondheid en 
consumenten;

van het Programma op het gebied van de 
volksgezondheid 2008-2013; erkent de 
noodzaak om het in het VOB 2010 
opgenomen bedrag aan betalingskredieten 
te handhaven met het oog op het nakomen 
van de aangegane financiële 
verplichtingen; herinnert de Commissie 
aan de noodzaak om te zorgen voor een 
kostenefficiënte besteding van de 
beschikbare kredieten voor het Uitvoerend 
Agentschap voor gezondheid en 
consumenten; benadrukt nogmaals het 
belang van de 
volksgezondheidsprogramma's en de 
financiering daarvan, gezien recente 
pandemieën als varkensgriep en 
aankomende wetgevingsvoorstellen van de 
Commissie, zoals de aanbevelingen inzake 
de vaccinatie tegen seizoensinfluenza 
(COM(2009)0353) en de immunisatie van 
kinderen.

Or. en

Motivering

De volksgezondheidsprogramma's vormen een zeer belangrijke aanvulling op de door de 
lidstaten genomen maatregelen ter bestrijding van pandemieën.


