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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. upriamuje pozornosť na úlohu 
environmentálnej politiky EÚ pri 
dosahovaní celkového cieľa trvalo 
udržateľného rozvoja v dlhodobom 
horizonte; podporuje odhodlanie Komisie 
prispieť k úspešnému výsledku konferencie 
Organizácie spojených národov o zmene 
klímy v decembri 2009 v Kodani 
prostredníctvom uzavretia novej 
medzinárodnej dohode o klíme na obdobie 
po roku 2012; zdôrazňuje, že nebude 
brániť žiadnemu rozpočtovému 
rozhodnutiu týkajúcemu sa návrhu vyčleniť 
dodatočné finančné prostriedky v rámci 
tematického programu „Životné prostredie 
a udržateľné riadenie prírodných zdrojov 
vrátane energie“ a v rámci nástroja rozvoja 
a spolupráce;

1. upriamuje pozornosť na úlohu 
environmentálnej politiky EÚ pri 
dosahovaní celkového cieľa trvalo 
udržateľného rozvoja v dlhodobom 
horizonte; podporuje odhodlanie Komisie 
prispieť k úspešnému výsledku konferencie 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy v decembri 2009 v Kodani 
prostredníctvom uzavretia novej 
medzinárodnej dohody o klíme na obdobie 
po roku 2012; zdôrazňuje, že nebude 
brániť žiadnemu rozpočtovému 
rozhodnutiu týkajúcemu sa návrhu vyčleniť 
dodatočné finančné prostriedky v rámci 
tematického programu „Životné prostredie 
a udržateľné riadenie prírodných zdrojov 
vrátane energie“ a v rámci nástroja rozvoja 
a spolupráce; zdôrazňuje význam 
primeraných rozpočtových opatrení na 
ochranu lesov s cieľom vypracovať v 
budúcnosti efektívny návrh Komisie 
o lesnom hospodárstve;

Or. en

Odôvodnenie

Budúci legislatívny návrh Komisie o lesnom hospodárstve bude veľmi dôležitý z hľadiska 
doplnenia opatrení, ktoré doposiaľ uskutočnili členské štáty v rámci boja proti zmene klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. upriamuje pozornosť na úlohu 
environmentálnej politiky EÚ pri 

1. upriamuje pozornosť na úlohu 
environmentálnej politiky EÚ pri 
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dosahovaní celkového cieľa trvalo 
udržateľného rozvoja v dlhodobom 
horizonte; podporuje odhodlanie Komisie 
prispieť k úspešnému výsledku konferencie 
Organizácie spojených národov o zmene 
klímy v decembri 2009 v Kodani 
prostredníctvom uzavretia novej 
medzinárodnej dohode o klíme na obdobie 
po roku 2012; zdôrazňuje, že nebude 
brániť žiadnemu rozpočtovému 
rozhodnutiu týkajúcemu sa návrhu 
vyčleniť dodatočné finančné prostriedky 
v rámci tematického programu „Životné 
prostredie a udržateľné riadenie 
prírodných zdrojov vrátane energie“ 
a v rámci nástroja rozvoja a spolupráce;

dosahovaní celkového cieľa trvalo 
udržateľného rozvoja v dlhodobom 
horizonte; podporuje odhodlanie Komisie 
prispieť k úspešnému výsledku konferencie 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy v decembri 2009 v Kodani 
prostredníctvom uzavretia novej 
medzinárodnej dohody o klíme na obdobie 
po roku 2012; domnieva sa, že treba 
vytvoriť nový rozpočtový riadok 
v súvislosti so záväzkami voči rozvojovým 
krajinám, ktoré vzniknú v dôsledku tejto 
plánovanej novej medzinárodnej dohody 
o zmene klímy; je presvedčený, že 
Európska únia by mala spravodlivou 
mierou prispievať k doplnkovému 
a novému financovaniu opatrení na 
zmierňovanie vplyvu zmeny klímy 
a prispôsobovanie sa tomuto vplyvu 
v rozvojových krajinách, ktoré by v súlade 
s uznesením Parlamentu z 11. marca 2009 
nemalo byť do roku 2020 nižšie ako 
30 miliárd EUR ročne;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. vyzýva na vytvorenie globálnej 
aliancie proti zmene klímy (Global 
Climate Change Alliance) s cieľom 
podporovať už vypracované akčné plány 
zmierňovania primerané na vnútroštátnej 
úrovni a národné akčné programy na 
prispôsobenie, ako aj financovať prvotné 
opatrenia na zmierňovanie 
a prispôsobovanie v rozvojových 
krajinách do roku 2012;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam programu LIFE+ 
ako uceleného finančného nástroja pre 
zefektívnený a zjednodušený prístup 
k podpore rozvoja a implementácie
environmentálnej politiky; uznáva, že je 
nevyhnutná plná suma výdavkových 
rozpočtových prostriedkov naplánovaných 
v predbežnom návrhu rozpočtu (PNR) na 
rok 2010 vo výške 167 miliónov EUR, aby 
sa dodržal platobný režim založený na 
požiadavkách právneho základu; naliehavo 
žiada Radu, aby prehodnotila svoj prístup 
k tomuto zníženiu;

3. zdôrazňuje význam programu LIFE+ 
ako uceleného finančného nástroja pre 
zefektívnený a zjednodušený prístup 
k podpore rozvoja a vykonávania
environmentálnej politiky; uznáva, že je 
nevyhnutná plná suma výdavkových 
rozpočtových prostriedkov naplánovaných 
v predbežnom návrhu rozpočtu (PNR) na 
rok 2010 vo výške 167 miliónov EUR, aby 
sa dodržal platobný režim založený na 
požiadavkách právneho základu; naliehavo 
žiada Radu, aby prehodnotila svoj prístup 
k tomuto zníženiu; zdôrazňuje význam, 
ktorý majú programy rozvoja vidieka pri 
podpore vidieckych spoločenstiev, najmä 
následne po prírodných katastrofách, ako 
napríklad lesných požiaroch v Grécku 
v auguste 2006 a v Španielsku v júli 2009 
či záplavách v Spojenom kráľovstve v júni 
2007, a pri účinnejšom zmierňovaní 
vplyvu zmeny klímy;

Or. en

Odôvodnenie

Programy rozvoja vidieka sú veľmi dôležité z hľadiska doplnenia opatrení, ktoré prijímajú 
členské štáty v rámci boja proti prírodným katastrofám, ako sú napríklad záplavy a lesné 
požiare.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. víta implementáciu Programu verejného 4. víta vykonávanie Programu verejného 
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zdravia na roky 2008 – 2013; uznáva, že je 
potrebná plná suma výdavkových 
rozpočtových prostriedkov naplánovaných 
v PNR na rok 2010, aby sa dodržali 
zmluvné finančné záväzky; pripomína 
Komisii nutnosť zabezpečiť nákladovo 
efektívnu implementáciu dostupných 
rozpočtových prostriedkov, pokiaľ ide 
o Výkonnú agentúru pre zdravie 
a spotrebiteľov;

zdravia na roky 2008 – 2013; uznáva, že je 
potrebná plná suma výdavkových 
rozpočtových prostriedkov naplánovaných 
v PNR na rok 2010, aby sa dodržali 
zmluvné finančné záväzky; pripomína 
Komisii nutnosť zabezpečiť nákladovo 
efektívne uplatňovanie dostupných 
rozpočtových prostriedkov, pokiaľ ide 
o Výkonnú agentúru pre zdravie 
a spotrebiteľov; opätovne zdôrazňuje 
význam programov verejného zdravia 
a ich financovania v súvislosti 
s nedávnymi pandemickými ochoreniami, 
ako je chrípka A (H1N1), 
a nadchádzajúcich legislatívnych návrhov 
Komisie, ako napríklad odporúčaní 
o očkovaní proti sezónnej chrípke 
(KOM(2009)0353) a o očkovaní v detstve.

Or. en

Odôvodnenie

Programy verejného zdravia sú veľmi dôležité z hľadiska doplnenia opatrení, ktoré prijímajú 
členské štáty v rámci boja proti pandemickým ochoreniam.


