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Poprawka 1
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na rolę polityki UE w 
zakresie środowiska naturalnego w 
osiągnięciu globalnego celu trwałego 
rozwoju w dłuższej perspektywie; popiera 
zaangażowanie Komisji w dążenie do 
pomyślnego zakończenia konferencji ONZ 
w sprawie zmian klimatycznych w 
Kopenhadze w grudniu 2009 r. w postaci 
zawarcia nowego międzynarodowego 
porozumienia klimatycznego na okres po 
2012 r.; podkreśla, że nie będzie uprzedzać 
jakichkolwiek decyzji budżetowych w 
sprawie wniosku dotyczącego 
przeznaczenia dodatkowych funduszy w 
ramach programu tematycznego 
„Środowisko i zrównoważone 
gospodarowanie zasobami naturalnymi, w 
tym energią” oraz instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju;

1. zwraca uwagę na rolę polityki UE w 
zakresie środowiska naturalnego w 
osiągnięciu globalnego celu trwałego 
rozwoju w dłuższej perspektywie; popiera 
zaangażowanie Komisji w dążenie do 
pomyślnego zakończenia konferencji ONZ 
w sprawie zmian klimatycznych w 
Kopenhadze w grudniu 2009 r. w postaci 
zawarcia nowego międzynarodowego 
porozumienia klimatycznego na okres po 
2012 r.; podkreśla, że nie będzie uprzedzać 
jakichkolwiek decyzji budżetowych w 
sprawie wniosku dotyczącego 
przeznaczenia dodatkowych funduszy w 
ramach programu tematycznego 
„Środowisko i zrównoważone 
gospodarowanie zasobami naturalnymi, w 
tym energią” oraz instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju; podkreśla wagę przeznaczania 
odpowiednich środków budżetowych na 
ochronę lasów z myślą o przyszłym 
skutecznym wniosku Komisji w sprawie 
leśnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Przyszły wniosek legislacyjny Komisji w sprawie leśnictwa będzie mieć duże znaczenie jako 
uzupełnienie działań podjętych już przez państwa członkowskie w zakresie zwalczania zmian 
klimatu.

Poprawka 2
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na rolę polityki UE w 
zakresie środowiska naturalnego w 
osiągnięciu globalnego celu trwałego 
rozwoju w dłuższej perspektywie; popiera 
zaangażowanie Komisji w dążenie do 
pomyślnego zakończenia konferencji ONZ 
w sprawie zmian klimatycznych w 
Kopenhadze w grudniu 2009 r. w postaci 
zawarcia nowego międzynarodowego 
porozumienia klimatycznego na okres po 
2012 r.; podkreśla, że nie będzie uprzedzać 
jakichkolwiek decyzji budżetowych w 
sprawie wniosku dotyczącego 
przeznaczenia dodatkowych funduszy w 
ramach programu tematycznego 
„Środowisko i zrównoważone 
gospodarowanie zasobami naturalnymi, w 
tym energią” oraz instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju;

1. zwraca uwagę na rolę polityki UE w 
zakresie środowiska naturalnego w 
osiągnięciu globalnego celu trwałego 
rozwoju w dłuższej perspektywie; popiera 
zaangażowanie Komisji w dążenie do 
pomyślnego zakończenia konferencji ONZ 
w sprawie zmian klimatycznych w 
Kopenhadze w grudniu 2009 r. w postaci 
zawarcia nowego międzynarodowego 
porozumienia klimatycznego na okres po 
2012 r.; uważa, że należy utworzyć nową 
linię budżetową w świetle zobowiązań 
wobec krajów rozwijających się, które to 
zobowiązania powstaną w wyniku 
przewidywanego nowego porozumienia 
międzynarodowego w sprawie zmian 
klimatu; uważa, że Unia Europejska 
powinna dać godziwy wkład w dodatkowe 
i nowe źródła finansowania na rzecz 
łagodzenia i przystosowania w krajach 
rozwijających się, którego wysokość do 
2020 r. zgodnie z rezolucją Parlamentu z 
dnia 11 marca 2009 r. nie powinna być 
mniejsza niż 30 000 mln EUR rocznie;

Or. en

Poprawka 3
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa światowy sojusz na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
(GCCA) do wsparcia zakończonych już 
właściwych na poziomie krajowym 
łagodzących planów działania (NAMA) i 
krajowych przystosowawczych programów 
działań (NAPA) oraz do finansowania 
wczesnych działań łagodzących i 
przystosowawczych w krajach 
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rozwijających się przed 2012 r.;

Or. en

Poprawka 4
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie programu 
LIFE+ jako spójnego instrumentu 
finansowego stosującego usprawnione i 
uproszczone podejście do wspierania 
wdrażania i rozwoju polityki w zakresie 
ochrony środowiska; potwierdza 
konieczność przyznania pełnej kwoty 
środków na płatności przewidzianej we 
wstępnym projekcie budżetu (WPB) na 
2010 r., wynoszącej 167 mln EUR, aby 
postępować zgodnie z harmonogramem 
płatności w oparciu o wymogi podstawy 
prawnej; wzywa Radę do ponownego 
rozważenia swojego stanowiska w sprawie 
cięć w tym zakresie;

3. zwraca uwagę na znaczenie programu 
LIFE+ jako spójnego instrumentu 
finansowego stosującego usprawnione i 
uproszczone podejście do wspierania 
wdrażania i rozwoju polityki w zakresie 
ochrony środowiska; potwierdza 
konieczność przyznania pełnej kwoty 
środków na płatności przewidzianej we 
wstępnym projekcie budżetu (WPB) na 
2010 r., wynoszącej 167 mln EUR, aby 
postępować zgodnie z harmonogramem 
płatności w oparciu o wymogi podstawy 
prawnej; wzywa Radę do ponownego 
rozważenia swojego stanowiska w sprawie 
cięć w tym zakresie; podkreśla znaczenie 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
dla umacniania gmin wiejskich, 
szczególnie w następstwie katastrof 
naturalnych, takich jak pożary lasów w 
Grecji w sierpniu 2006 r. i w Hiszpanii w 
lipcu 2009 r., a także powodzie na terenie 
całej Wielkiej Brytanii w czerwcu 2007 r., 
oraz dla lepszego łagodzenia skutków 
zmian klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Programy rozwoju obszarów wiejskich są bardzo ważne jako uzupełnienie działań 
podejmowanych przez państwa członkowskie w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych, takich 
jak powodzie i pożary lasów.
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Poprawka 5
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie 
program działań wspólnotowych w 
dziedzinie zdrowia publicznego na lata 
2008-2013; uznaje potrzebę przyjęcia 
pełnej kwoty środków na płatności 
przewidzianej w WPB na 2010 r. w celu 
dotrzymania podjętych zobowiązań 
finansowych; przypomina Komisji o 
potrzebie zagwarantowania opłacalnego 
wykorzystania dostępnych środków w 
odniesieniu do Agencji Wykonawczej ds. 
Zdrowia Konsumentów;

4. z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie 
program działań wspólnotowych w 
dziedzinie zdrowia publicznego na lata 
2008-2013; uznaje potrzebę przyjęcia 
pełnej kwoty środków na płatności 
przewidzianej w WPB na 2010 r. w celu 
dotrzymania podjętych zobowiązań 
finansowych; przypomina Komisji o 
potrzebie zagwarantowania opłacalnego 
wykorzystania dostępnych środków w 
odniesieniu do Agencji Wykonawczej ds. 
Zdrowia Konsumentów; ponownie 
podkreśla również znaczenie programów 
zdrowia publicznego i ich finansowania w 
świetle niedawnych epidemii, np. 
świńskiej grypy, oraz wagę przyszłych 
wniosków legislacyjnych Komisji, takich 
jak zalecenia dotyczące sezonowego 
szczepienia przeciwko grypie (COM 
(2009) 0353) i szczepień ochronnych dla 
dzieci.  

Or. en

Uzasadnienie

Programy zdrowia publicznego są bardzo ważne jako uzupełnienie działań podejmowanych 
przez państwa członkowskie w zakresie zwalczania epidemii.


