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Amendamentul 1
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra rolului pe care 
politica de mediu a UE o joacă în atingerea 
obiectivului general de dezvoltare durabilă pe 
termen lung; sprijină eforturile depuse de 
Comisie pentru a asigura încheierea cu 
succes a Conferinței ONU privind 
schimbările climatice care va avea loc la 
Copenhaga în decembrie 2009 prin semnarea 
unui nou acord internațional privind clima 
pentru perioada de după 2012; subliniază că 
nu se va pronunța în avans asupra deciziei 
bugetare privind propunerea de a aloca 
fonduri suplimentare Programului tematic 
pentru mediu și gestionare durabilă a 
resurselor naturale, inclusiv a energiei și 
Instrumentului de cooperare pentru 
dezvoltare;

1. atrage atenția asupra rolului pe care 
politica de mediu a UE o joacă în atingerea 
obiectivului general de dezvoltare durabilă pe 
termen lung; sprijină eforturile depuse de 
Comisie pentru a asigura încheierea cu succes 
a Conferinței ONU privind schimbările 
climatice care va avea loc la Copenhaga în 
decembrie 2009 prin semnarea unui nou 
acord internațional privind clima pentru 
perioada de după 2012; subliniază că nu se va 
pronunța în avans asupra deciziei bugetare 
privind propunerea de a aloca fonduri 
suplimentare Programului tematic pentru 
mediu și gestionare durabilă a resurselor 
naturale, inclusiv a energiei și Instrumentului 
de cooperare pentru dezvoltare; subliniază 
importanța unor măsuri bugetare adecvate 
pentru protecția pădurilor în vederea 
elaborării pe viitor a unei propuneri 
eficiente în domeniul forestier de către 
Comisie;

Or. en

Justificare

Propunerea pe care Comisia o va elabora în domeniul forestier va fi foarte importantă pentru 
completarea acțiunilor deja întreprinse de statele membre pentru combaterea schimbărilor 
climatice.

Amendamentul 2
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra rolului pe care 
politica de mediu a UE o joacă în atingerea 
obiectivului general de dezvoltare durabilă 
pe termen lung; sprijină eforturile depuse 
de Comisie pentru a asigura încheierea cu 
succes a Conferinței ONU privind 
schimbările climatice care va avea loc la 
Copenhaga în decembrie 2009 prin 
semnarea unui nou acord internațional 
privind clima pentru perioada de după 
2012; subliniază că nu se va pronunța în 
avans asupra deciziei bugetare privind 
propunerea de a aloca fonduri 
suplimentare Programului tematic pentru 
mediu și gestionare durabilă a resurselor 
naturale, inclusiv a energiei și 
Instrumentului de cooperare pentru 
dezvoltare;

1. atrage atenția asupra rolului pe care 
politica de mediu a UE o joacă în atingerea 
obiectivului general de dezvoltare durabilă 
pe termen lung; sprijină eforturile depuse 
de Comisie pentru a asigura încheierea cu 
succes a Conferinței ONU privind 
schimbările climatice care va avea loc la 
Copenhaga în decembrie 2009 prin 
semnarea unui nou acord internațional 
privind clima pentru perioada de după 
2012; consideră că trebuie creată o nouă 
linie bugetară pentru obligațiile față de 
țările în curs de dezvoltare care vor 
decurge din acordul de la Copenhaga 
privind schimbările climatice; consideră 
că Uniunea Europeană ar trebui să aducă 
o contribuție justă la noile fonduri 
suplimentare necesare țărilor în curs de 
dezvoltare pentru reducerea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea care, în 
conformitate cu Rezoluția Parlamentului 
European din 11 martie 2009, ar trebui să 
fie de cel puțin 30 000  de milioane EUR 
pe an până în 2010. 

Or. en

Amendamentul 3
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Alianța mondială împotriva 
schimbărilor climatice (GCCA) să sprijine 
planurile de acțiune de atenuare 
corespunzătoare la nivel național și 
programele de acțiune naționale pentru 
adaptare deja existente și să finanțeze 
acțiunile timpurii de atenuare și de 
adaptare din țările în curs de dezvoltare 
până în 2012;
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Or. en

Amendamentul 4
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța programului 
LIFE+ ca instrument financiar coerent 
pentru o abordare raționalizată și 
simplificată de sprijinire a dezvoltării și 
aplicării politicii de mediu; admite că este 
necesară întreaga sumă prevăzută pentru 
creditele de plată în proiectul preliminar de 
buget (PPB) 2010, care se ridică la 167 de 
milioane EUR, pentru a respecta regimul 
de plăți bazat pe cerințele temeiului legal; 
îndeamnă Consiliul să își reanalizeze 
poziția privind această reducere;

3. evidențiază importanța programului 
LIFE+ ca instrument financiar coerent 
pentru o abordare raționalizată și 
simplificată de sprijinire a dezvoltării și 
aplicării politicii de mediu; admite că este 
necesară întreaga sumă prevăzută pentru 
creditele de plată în proiectul preliminar de 
buget (PPB) 2010, care se ridică la 167 de 
milioane EUR, pentru a respecta regimul 
de plăți bazat pe cerințele temeiului legal; 
îndeamnă Consiliul să își reanalizeze 
poziția privind această reducere; subliniază 
importanța programelor de dezvoltare 
rurală pentru consolidarea comunităților 
rurale, în special în urma unor dezastre 
naturale precum incendiile de pădure din 
Grecia din august 2006 și din Spania din 
iulie 2009 sau inundațiile din Regatul 
Unit din iunie 2007, și pentru o mai bună 
atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice;

Or. en

Justificare

Programele de dezvoltare rurală sunt foarte importante pentru completarea acțiunilor 
întreprinse de statele membre pentru combaterea dezastrelor naturale, cum ar fi inundațiile și 
incendiile de pădure.

Amendamentul 5
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută execuția Programului de sănătate 
publică 2008-2013; recunoaște că, pentru 
onorarea obligațiilor financiare contractate, 
este necesară întreaga sumă prevăzută în 
PPB 2010 pentru creditele de plată; 
reamintește Comisiei că este nevoie să 
asigure o execuție eficientă a creditelor 
disponibile Agenției Executive pentru 
Sănătate și Consumatori;

4. salută execuția Programului de sănătate 
publică 2008-2013; recunoaște că, pentru 
onorarea obligațiilor financiare contractate, 
este necesară întreaga sumă prevăzută în 
PPB 2010 pentru creditele de plată; 
reamintește Comisiei că este nevoie să 
asigure o execuție eficientă a creditelor 
disponibile Agenției Executive pentru 
Sănătate și Consumatori; subliniază din 
nou importanța programelor de sănătate 
publică și a finanțării lor în contextul 
recentelor pandemii, ca în cazul gripei 
porcine, precum și a propunerilor 
legislative ale Comisiei, cum ar fi 
recomandările privind vaccinarea 
împotriva gripei sezoniere 
(COM(2009)0353) și imunizarea copiilor.   

Or. en

Justificare

Programele de sănătate publică sunt foarte importante pentru completarea acțiunilor 
întreprinse de statele membre pentru combaterea pandemiilor.


