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Predlog spremembe 1
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na vlogo okoljske politike EU pri 
dolgoročnem doseganju splošnega cilja 
trajnostnega razvoja; podpira prizadevanja 
Komisije za uspešen izid konference 
Združenih narodov o podnebnih spremembah 
v Københavnu decembra 2009, da bi sklenili 
nov mednarodni sporazum v zvezi s 
podnebjem za obdobje po letu 2012; ne bo 
vplival na proračunsko odločitev glede 
predloga, da se namenijo dodatna sredstva 
tematskemu programu 'Okolje in trajnostno 
upravljanje naravnih virov, vključno z 
energijo' in instrumentu za razvojno 
sodelovanje;

1. opozarja na vlogo okoljske politike EU pri 
dolgoročnem doseganju splošnega cilja 
trajnostnega razvoja; podpira prizadevanja 
Komisije za uspešen izid konference 
Združenih narodov o podnebnih spremembah 
v Københavnu decembra 2009, da bi sklenili 
nov mednarodni sporazum v zvezi s 
podnebjem za obdobje po letu 2012; ne bo 
vplival na proračunsko odločitev glede 
predloga, da se namenijo dodatna sredstva 
tematskemu programu 'Okolje in trajnostno 
upravljanje naravnih virov, vključno z 
energijo' in instrumentu za razvojno 
sodelovanje; poudarja pomen primernih 
proračunskih ukrepov za varstvo gozdov ob 
upoštevanju, da bo Komisija v prihodnosti 
predstavila učinkovit predlog o gozdarstvu.

Or. en

Obrazložitev

Prihodnji zakonodajni predlog Komisije o gozdarstvu bo zelo pomemben za dopolnjevanje 
ukrepov, ki so jih države članice že sprejele v boju proti podnebnim spremembam.

Predlog spremembe 2
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na vlogo okoljske politike EU 
pri dolgoročnem doseganju splošnega cilja 
trajnostnega razvoja; podpira prizadevanja 
Komisije za uspešen izid konference 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah v Københavnu decembra 

1. opozarja na vlogo okoljske politike EU 
pri dolgoročnem doseganju splošnega cilja 
trajnostnega razvoja; podpira prizadevanja 
Komisije za uspešen izid konference 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah v Københavnu decembra 
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2009, da bi sklenili nov mednarodni 
sporazum v zvezi s podnebjem za obdobje 
po letu 2012;  ne bo vplival na 
proračunsko odločitev glede predloga, da 
se namenijo dodatna sredstva tematskemu 
programu 'Okolje in trajnostno 
upravljanje naravnih virov, vključno z 
energijo' in instrumentu za razvojno 
sodelovanje;

2009, da bi sklenili nov mednarodni 
sporazum v zvezi s podnebjem za obdobje 
po letu 2012;  meni, da je treba oblikovati 
novo proračunsko vrstico ob upoštevanju 
obveznosti, ki bodo izhajale iz novega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah, do držav v razvoju; meni, da 
mora Evropska unija prispevati svoj 
pravični delež k dodatnemu in novemu 
financiranju za ublažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje tem 
spremembam v državah v razvoju; v 
skladu z resolucijo Parlamenta z 11. 
marca 2009 delež financiranja ne bi smel 
biti manjši od 30.000 milijonov EUR letno 
do leta 2020;   

Or. en

Predlog spremembe 3
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva k svetovnemu zavezništvu za 
boj proti podnebnim spremembam, da bi 
podprli že izoblikovane nacionalno 
prilagojene akcijske načrte za ublažitev 
podnebnih sprememb in nacionalne 
akcijske programe za prilagajanje 
podnebnim spremembam ter financirali 
pravočasne ukrepe za ublažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje podnebnim 
spremembam v državah v razvoju pred 
letom 2012;

Or. en

Predlog spremembe 4
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3



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

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomen programa LIFE+ kot 
skladnega finančnega instrumenta za 
izboljšan in poenostavljen pristop k 
podpori razvoja in izvajanja okoljske 
politike; priznava potrebo po celotnem 
znesku za odobritve plačil, kot je 
predvideno v predhodnem predlogu 
proračuna za leto 2010, v višini 167 
milijonov EUR, da se tako sledi shemi 
plačil, ki temelji na zahtevah za pravno 
podlago; poziva Svet, da ponovno razmisli 
o svojem pristopu v zvezi s tem 
zmanjšanjem;

3. poudarja pomen programa LIFE+ kot 
skladnega finančnega instrumenta za 
izboljšan in poenostavljen pristop k 
podpori razvoja in izvajanja okoljske 
politike; priznava potrebo po celotnem 
znesku za odobritve plačil, kot je 
predvideno v predhodnem predlogu 
proračuna za leto 2010, v višini 167 
milijonov EUR, da se tako sledi shemi 
plačil, ki temelji na zahtevah za pravno 
podlago; poziva Svet, da ponovno razmisli 
o svojem pristopu v zvezi s tem 
zmanjšanjem; poudarja pomen programov 
za razvoj podeželja pri krepitvi 
podeželskih skupnosti, zlasti po velikih
naravnih nesrečah, kot so gozdni požari v 
Grčiji avgusta 2006 in Španiji julija 2009 
ter poplave v Združenem kraljestvu junija 
2009, in pri večji blažitvi učinkov 
podnebnih sprememb. 

Or. en

Obrazložitev

Programi za razvoj podeželja so zelo pomembni za dopolnjevanje ukrepov, ki so jih sprejele 
države članice v boju proti velikim naravnim nesrečam, kot so poplave in gozdni požari. 

Predlog spremembe 5
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja izvajanje programa javnega 
zdravja za obdobje 2008-2013; priznava 
potrebo po celotnem znesku za odobritve 
plačil, kot je predviden v predhodnem 
predlogu proračuna za leto 2010, da se tako 
spoštujejo sprejete finančne obveznosti; 
opozarja Komisijo, naj zagotovi stroškovno 
učinkovito uporabo razpoložljivih sredstev 
za izvajalsko agencijo za zdravje in 

4. pozdravlja izvajanje programa javnega 
zdravja za obdobje 2008–2013; priznava 
potrebo po celotnem znesku za odobritve 
plačil, kot je predviden v predhodnem 
predlogu proračuna za leto 2010, da se tako 
spoštujejo sprejete finančne obveznosti; 
opozarja Komisijo, naj zagotovi stroškovno 
učinkovito uporabo razpoložljivih sredstev 
za izvajalsko agencijo za zdravje in 
potrošnike; ponovno poudarja pomen 
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potrošnike; programov za javno zdravje in njihovega 
financiranja ob upoštevanju nedavnih 
pandemij, kot je prašičja gripa, ter 
prihodnjih zakonodajnih predlogov 
Komisije, kot so priporočila o cepljenju 
proti sezonski gripi (COM(2009)0353)  in 
otroško cepljenje.  

Or. en

Obrazložitev

Programi za javno zdravje so zelo pomembni za dopolnjevanje ukrepov, ki so jih sprejele 
države članice v boju proti pandemijam. 


