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Pozměňovací návrh 1
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že boj proti změně klimatu a 
účinné využívání přírodních zdrojů jsou 
dvěma prioritami vytyčenými ve strategii 
Evropa 2020, a poznamenává, že známkou 
toho, že je činnost v oblasti klimatu 
prioritou, je i vytvoření specifického 
generálního ředitelství zabývajícího se 
politikou v oblasti v klimatu, zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se jí; 
boj proti změně klimatu nicméně pokládá v 
rámci politik EU za horizontální prioritu;

1. konstatuje, že boj proti změně klimatu a 
účinné využívání přírodních zdrojů jsou 
dvěma prioritami vytyčenými ve strategii 
Evropa 2020, a poznamenává, že známkou 
toho, že je činnost v oblasti klimatu 
prioritou, je i vytvoření specifického 
generálního ředitelství zabývajícího se 
politikou v oblasti v klimatu, zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se jí; 
boj proti změně klimatu nicméně pokládá v 
rámci politik EU za horizontální prioritu; 
konstatuje, že začleňování otázky 
přizpůsobení se změně klimatu v rámci 
rozpočtu EU představuje dosud 
neschválenou prioritu, a doporučuje, aby 
byly příslušné pilotní projekty a přípravné 
akce rovněž zařazeny mezi priority;

Or.en

Odůvodnění

Evropská unie v současné době definuje svou dlouhodobou politiku v oblasti přizpůsobení se 
změně klimatu. Z tohoto důvodu představují pilotní projekty a přípravné akce příslušný 
nástroj, který poslouží při tomto procesu definování této politiky. 

Pozměňovací návrh 2
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá zvýšení celkové úrovně prostředků 
na program LIFE+ na 333,5 milionu EUR, 
což představuje zvýšení o 8,68 % oproti 
objemu prostředků v rozpočtu na rok 2010, 

(Netýká se českého znění.)
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a poznamenává, že tímto zvýšením bude 
financováno zvýšení objemu zdrojů, které 
budou k dispozici na projekty ve všech 
oblastech politiky včetně klimatu, 60% 
zvýšení zdrojů, které budou k dispozici na 
podpůrná opatření Komise na podporu 
politiky a právních předpisů v oblasti 
klimatu, a zachování míry podpory pro 
nevládní organizace a opatření na podporu 
politiky v oblasti životního prostředí;

(Jazyková změna italského znění, které 
bylo změněno s cílem zabránit opakování.)

Or.it

Pozměňovací návrh 3
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá zvýšení celkové úrovně prostředků 
na program LIFE+ na 333,5 milionu EUR, 
což představuje zvýšení o 8,68 % oproti 
objemu prostředků v rozpočtu na rok 2010, 
a poznamenává, že tímto zvýšením bude 
financováno zvýšení objemu zdrojů, které 
budou k dispozici na projekty ve všech 
oblastech politiky včetně klimatu, 60% 
zvýšení zdrojů, které budou k dispozici na 
podpůrná opatření Komise na podporu 
politiky a právních předpisů v oblasti 
klimatu, a zachování míry podpory pro 
nevládní organizace a opatření na 
podporu politiky v oblasti životního 
prostředí;

3. vítá zvýšení celkové úrovně prostředků 
na program LIFE+ na 333,5 milionu EUR, 
což představuje zvýšení o 8,68 % oproti 
objemu prostředků v rozpočtu na rok 2010, 
a poznamenává, že tímto zvýšením bude 
financováno zvýšení objemu zdrojů, které 
budou k dispozici na projekty ve všech 
oblastech politiky včetně klimatu, 60% 
zvýšení zdrojů, které budou k dispozici na 
opatření Komise na podporu politiky a 
právních předpisů v oblasti klimatu, a 
zachování míry podpory pro opatření 
politiky v oblasti životního prostředí;

Or.it
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Pozměňovací návrh 4
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné zvýšit povědomí 
veřejnosti o škodlivých účincích 
konzumace tabáku, včetně pasivního 
kouření, a je znepokojen tím, že Tabákový 
fond Společenství, který poskytuje finanční 
podporu na informační a osvětové 
projekty, v roce 2010 ukončí svou činnost; 
požaduje nový právní základ, díky němuž 
by tento úspěšný nástroj pro zvyšování 
informovanosti mohl působit i nadále, a 
vyzývá Komisi, konkrétně GŘ AGRI a GŘ 
SANCO, aby nalezla uspokojivé řešení 
umožňující i po přechodné období v této 
kampani pokračovat;

5. znovu zdůrazňuje, že je nutné zvýšit 
povědomí veřejnosti o škodlivých účincích 
konzumace tabáku, včetně pasivního 
kouření,  a zejména pak o expozici dětí 
nejenom na veřejných místech, ale také 
doma a v soukromých automobilech, a je 
znepokojen tím, že Tabákový fond 
Společenství, který poskytuje finanční 
podporu na informační a osvětové 
projekty, v roce 2010 ukončí svou činnost; 
požaduje nový právní základ, díky němuž 
by tento úspěšný nástroj pro zvyšování
informovanosti mohl působit i nadále, a 
vyzývá Komisi, konkrétně GŘ AGRI a GŘ 
SANCO, aby nalezla uspokojivé řešení 
umožňující i po přechodné období v této 
kampani pokračovat;

Or.en

Odůvodnění

Podle nedávného prohlášení Komise (E-3666/10) je tento problém akutní, jak vyplývá z údajů 
týkajících se expozice dětí pasivnímu kouření získaných v rámci průzkumu veřejného mínění 
(Eurobarometr 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf) 

Pozměňovací návrh 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje své znepokojení nad 
plánovaným snížením prostředků na 
závazky na veřejné zdraví a veterinární a 
rostlinolékařská opatření na 340 milionů 

10. vyjadřuje své znepokojení nad 
plánovaným snížením prostředků na 
závazky na veřejné zdraví a veterinární a 
rostlinolékařská opatření na 340 milionů 
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EUR a zdůrazňuje, že je třeba i nadále 
zachovávat bdělost, pokud jde o eradikaci 
nákaz zvířat;

EUR a zdůrazňuje, že je třeba i nadále 
zachovávat bdělost, pokud jde o eradikaci 
nákaz zvířat; zdůrazňuje význam opatření 
určených k boji proti šíření hmyzích 
škůdců (jako je škůdce palem 
(Rhynchophorus ferrugineus), háďátko 
borovicové (Bursaphelenchus xylophilus), 
citrusový dlouhorohý brouk (Anoplophora 
chinenis) a bázlivec kukuřičný 
(diabrotica)), a to s ohledem na rozsah 
tohoto problému, a vyzývá k tomu, aby 
byly zachovány na stejné úrovni 
prostředky v položkách 17 04 04 01 a 17 
01 04 01. 

Or.fr

Odůvodnění

Prostředky zapsané do položky 17 04 04 01 by měly být zachovány ve výši 12 milionů EUR a 
prostředky zapsané do položky 17 01 04 01 ve výši  700 000 EUR s cílem chránit rozmanitost 
rostlin vzhledem k šíření hmyzích škůdců. 

Pozměňovací návrh 6
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. s ohledem na ambiciózní cíle 
stanovené ve strategii EU 2020 týkající se 
změny klimatu je třeba dále posílit 
opatření, která mají být přijata, k nimž 
patří navýšení prostředků pro nástroj 
LIFE+ a zejména důraz na zhodnocení 
dřevního odpadu jakožto zdroje energie  a 
na solární energii s cílem  chránit 
přírodní zdroje.

Or.en
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