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Ändringsförslag 1
Marina Yannakoudakis

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmärksammar den 
roll EU:s miljöpolitik ska spela när det 
gäller att uppnå de globala målen om 
hållbar utveckling på lång sikt. Parlamentet 
stöder kommissionens engagemang för att 
FN:s klimatförändringskonferens i 
Köpenhamn i december 2009 ska resultera 
i att det ingås ett nytt internationellt 
klimatavtal för perioden efter 2012. 
Parlamentet påpekar att det inte kommer 
att föregripa ett eventuellt budgetbeslut om 
förslaget att anslå ytterligare medel för det 
tematiska programmet ”Miljö och hållbar 
förvaltning av naturresurser, däribland 
energi” och instrumentet för 
utvecklingssamarbete.

1. Europaparlamentet uppmärksammar den 
roll EU:s miljöpolitik ska spela när det 
gäller att uppnå de globala målen om 
hållbar utveckling på lång sikt. Parlamentet 
stöder kommissionens engagemang för att 
FN:s klimatförändringskonferens i 
Köpenhamn i december 2009 ska resultera 
i att det ingås ett nytt internationellt 
klimatavtal för perioden efter 2012. 
Parlamentet påpekar att det inte kommer 
att föregripa ett eventuellt budgetbeslut om 
förslaget att anslå ytterligare medel för det 
tematiska programmet ”Miljö och hållbar 
förvaltning av naturresurser, däribland 
energi” och instrumentet för 
utvecklingssamarbete. Parlamentet
betonar vikten av adekvata 
budgetåtgärder till skydd för skogar inför 
ett kommande effektivt 
kommissionsförslag om skogsbruk.

Or. en

Motivering

Det kommande lagförslaget om skogsbruk från kommissionen kommer att vara mycket viktigt 
för att komplettera de åtgärder som redan vidtagits av medlemsstaterna för att bekämpa 
klimatförändringen.

Ändringsförslag 2
Bas Eickhout

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmärksammar den 
roll EU:s miljöpolitik ska spela när det 
gäller att uppnå de globala målen om 

1. Europaparlamentet uppmärksammar den 
roll EU:s miljöpolitik ska spela när det 
gäller att uppnå de globala målen om 
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hållbar utveckling på lång sikt. Parlamentet 
stöder kommissionens engagemang för att 
FN:s klimatförändringskonferens i 
Köpenhamn i december 2009 ska resultera 
i att det ingås ett nytt internationellt 
klimatavtal för perioden efter 2012. 
Parlamentet påpekar att det inte kommer 
att föregripa ett eventuellt budgetbeslut 
om förslaget att anslå ytterligare medel 
för det tematiska programmet ”Miljö och 
hållbar förvaltning av naturresurser, 
däribland energi” och instrumentet för 
utvecklingssamarbete.

hållbar utveckling på lång sikt. Parlamentet 
stöder kommissionens engagemang för att 
FN:s klimatförändringskonferens i 
Köpenhamn i december 2009 ska resultera 
i att det ingås ett nytt internationellt 
klimatavtal för perioden efter 2012. 
Parlamentet menar måste inrättas en ny 
budgetpost med tanke på de åtaganden 
gentemot utvecklingsländerna som 
kommer att bli en följd av det planerade 
nya internationella 
klimatförändringsavtalet. Europeiska 
unionen bör lämna sitt bidrag till extra 
och ny finansiering för mildring av och 
anpassning till klimatförändringens 
effekter i utvecklingsländerna som, enligt 
parlamentets resolution av den 
11 mars 2009, inte bör understiga 
30 000 miljoner EUR per år senast 2020.

Or. en

Ändringsförslag 3
Bas Eickhout

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar den 
globala klimatförändringsalliansen att 
stödja de redan färdigställda nationella 
handlingsplanerna för att på lämpligt sätt 
mildra effekterna av klimatförändringen 
och nationella handlingsprogram för att 
anpassa sig till klimatförändringen i 
utvecklingsländerna före 2012.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Marina Yannakoudakis

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påpekar att 
programmet Life+ är viktigt eftersom det 
är det sammanhållna finansiella 
instrumentet för ett effektiviserat och 
förenklat tillvägagångssätt för att stödja 
utveckling och genomförande av 
miljöpolitiken. Parlamentet erkänner att 
hela det i det preliminära budgetförslaget 
(PBF) för 2010 föreslagna beloppet för 
betalningsbemyndiganden på 
167 miljoner EUR är nödvändigt för att 
följa det betalningssystem som baseras på 
kraven i den rättsliga grunden. Rådet 
uppmanas att ånyo överväga sin syn på 
denna nedskärning.

3. Europaparlamentet påpekar att 
programmet Life+ är viktigt eftersom det 
är det sammanhållna finansiella 
instrumentet för ett effektiviserat och 
förenklat tillvägagångssätt för att stödja 
utveckling och genomförande av 
miljöpolitiken. Parlamentet erkänner att 
hela det i det preliminära budgetförslaget 
(PBF) för 2010 föreslagna beloppet för 
betalningsbemyndiganden på 
167 miljoner EUR är nödvändigt för att 
följa det betalningssystem som baseras på 
kraven i den rättsliga grunden. Rådet 
uppmanas att ånyo överväga sin syn på 
denna nedskärning. Parlamentet betonar 
betydelsen av programmen för 
landsbygdsutveckling när det gäller att 
stärka landsbygdssamhällen, särskilt i 
efterdyningarna av naturkatastrofer som 
skogsbränderna i Grekland i augusti 2006 
och i Spanien i juli 2009 samt 
översvämningarna i Förenade kungariket 
i juni 2007, och när det gäller att bättre 
mildra effekterna av klimatförändringen.

Or. en

Motivering

Programmen för landsbygdsutveckling är mycket viktiga för att komplettera de åtgärder som 
vidtas av medlemsstaterna i syfte att bekämpa naturkatastrofer som översvämningar och 
skogsbränder.
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Ändringsförslag 5
Marina Yannakoudakis

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
genomförandet av folkhälsoprogrammet 
2008─2013. Parlamentet erkänner att hela 
det i det preliminära budgetförslaget (PBF) 
för 2010 föreslagna beloppet för 
betalningsbemyndiganden behövs för att 
uppfylla de finansiella skyldigheterna 
enligt avtal. Kommissionen påminns om att 
det är nödvändigt att tillse att det sker en 
kostnadseffektiv användning av 
tillgängliga anslag när det gäller 
genomförandeorganet för hälso- och 
konsumentfrågor.

4. Europaparlamentet välkomnar 
genomförandet av folkhälsoprogrammet 
2008─2013. Parlamentet erkänner att hela 
det i det preliminära budgetförslaget (PBF) 
för 2010 föreslagna beloppet för 
betalningsbemyndiganden behövs för att 
uppfylla de finansiella skyldigheterna 
enligt avtal. Kommissionen påminns om att 
det är nödvändigt att tillse att det sker en 
kostnadseffektiv användning av 
tillgängliga anslag när det gäller 
genomförandeorganet för hälso- och 
konsumentfrågor. Parlamentet betonar 
ännu en gång betydelsen av 
folkhälsoprogrammen och finansieringen 
av dessa mot bakgrund av de senaste 
pandemierna, exempelvis svininfluensan, 
och av kommande lagförslag från 
kommissionen, exempelvis 
rekommendationerna om vaccination mot 
säsongsinfluensa (KOM(2009)0353) och 
immunisering under barndomen.

Or. en

Motivering

Programmen för landsbygdsutveckling är mycket viktiga för att komplettera de åtgärder som 
vidtas av medlemsstaterna i syfte att bekämpa pandemier.


