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Τροπολογία 1
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. παρατηρεί ότι η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και η αποτελεσματική 
χρήση των φυσικών πόρων αποτελούν δύο 
προτεραιότητες που ορίζονται στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 και παρατηρεί 
ότι η προτεραιότητα στη δράση στον τομέα 
του κλίματος μετουσιώθηκε επίσης στη 
δημιουργία μιας ιδιαίτερης Γενικής 
Διεύθυνσης αφιερωμένης στην πολιτική, 
τον περιορισμό και την προσαρμογή 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος· 
θεωρεί ωστόσο ότι η καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος αποτελεί οριζόντια 
προτεραιότητα στις ενωσιακές πολιτικές·

1. παρατηρεί ότι η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και η αποτελεσματική 
χρήση των φυσικών πόρων αποτελούν δύο 
προτεραιότητες που ορίζονται στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 και παρατηρεί 
ότι η προτεραιότητα στη δράση στον τομέα 
του κλίματος μετουσιώθηκε επίσης στη 
δημιουργία μιας ιδιαίτερης Γενικής 
Διεύθυνσης αφιερωμένης στην πολιτική, 
τον περιορισμό και την προσαρμογή 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος· 
θεωρεί ωστόσο ότι η καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος αποτελεί οριζόντια 
προτεραιότητα στις ενωσιακές πολιτικές· 
παρατηρεί ότι η ενσωμάτωση της 
προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ αποτελεί 
πλέον επικείμενη προτεραιότητα και 
συνιστά να δοθεί επίσης προτεραιότητα 
σε σχετικά πιλοτικά έργα και 
προπαρασκευαστικές ενέργειες·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαράσσει αυτή την περίοδο τη μακροπρόθεσμη πολιτική της σχετικά με 
την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Κατά συνέπεια, τα πιλοτικά έργα και οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες αποτελούν ενδεδειγμένα εργαλεία για την επικούρηση και την 
προώθηση αυτής της χάραξης πολιτικής.

Τροπολογία 2
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει την αύξηση του συνολικού 
επιπέδου πιστώσεων για το LIFE+ σε 
333,5 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν 
αύξηση κατά 8,68% σε σύγκριση με τα 
επίπεδα προϋπολογισμού του 2010 και 
παρατηρεί ότι η αύξηση αυτή θα 
χρηματοδοτήσει αύξηση του επιπέδου των 
πόρων που διατίθενται για έργα σε όλους 
τους τομείς πολιτικής 
συμπεριλαμβανομένου του κλίματος, 
αύξηση κατά 60 % στους πόρους που 
διατίθενται για την υποστήριξη μέτρων 
που αναλαμβάνει η Επιτροπή προς στήριξη 
της πολιτικής και της νομοθεσίας για το 
κλίμα καθώς και ουσιαστικό επίπεδο 
στήριξης σε ΜΚΟ και σε μέτρα στήριξης 
πολιτικής για το περιβάλλον·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

(Γλωσσική τροποποίηση στο ιταλικό 
κείμενο, που αναδιατυπώθηκε ώστε να 
αποφευχθεί η επανάληψη.)

Or.it

Τροπολογία 3
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει την αύξηση του συνολικού 
επιπέδου πιστώσεων για το LIFE+ σε 
333,5 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν 
αύξηση κατά 8,68% σε σύγκριση με τα 
επίπεδα προϋπολογισμού του 2010 και 
παρατηρεί ότι η αύξηση αυτή θα 
χρηματοδοτήσει αύξηση του επιπέδου των 
πόρων που διατίθενται για έργα σε όλους 
τους τομείς πολιτικής 
συμπεριλαμβανομένου του κλίματος, 
αύξηση κατά 60 % στους πόρους που 
διατίθενται για την υποστήριξη μέτρων
που αναλαμβάνει η Επιτροπή προς στήριξη 

3. χαιρετίζει την αύξηση του συνολικού 
επιπέδου πιστώσεων για το LIFE+ σε 
333,5 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν 
αύξηση κατά 8,68% σε σύγκριση με τα 
επίπεδα προϋπολογισμού του 2010 και 
παρατηρεί ότι η αύξηση αυτή θα 
χρηματοδοτήσει αύξηση του επιπέδου των 
πόρων που διατίθενται για έργα σε όλους 
τους τομείς πολιτικής 
συμπεριλαμβανομένου του κλίματος, 
αύξηση κατά 60 % στους πόρους που 
διατίθενται για μέτρα που αναλαμβάνει η 
Επιτροπή προς στήριξη της πολιτικής και 
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της πολιτικής και της νομοθεσίας για το 
κλίμα καθώς και ουσιαστικό επίπεδο 
στήριξης σε ΜΚΟ και σε μέτρα στήριξης 
πολιτικής για το περιβάλλον·

της νομοθεσίας για το κλίμα καθώς και 
ουσιαστικό επίπεδο στήριξης σε μέτρα 
στήριξης πολιτικής για το περιβάλλον·

Or.it

Τροπολογία 4
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει για μια ακόμη φορά την ανάγκη 
να αυξηθεί η συνειδητοποίηση του κοινού 
για τις επιβλαβείς συνέπειες της 
κατανάλωσης καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του παθητικού 
καπνίσματος και εκφράζει την ανησυχία 
του διότι το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού, το 
οποίο χορηγεί χρηματοοικονομική στήριξη 
σε έργα ενημέρωσης και διαπαιδαγώγησης, 
πρόκειται να τερματιστεί κατά το 2010· 
ζητεί να υπάρξει μια νέα νομική βάση για 
τη συνέχιση αυτού του επιτυχημένου 
μηχανισμού αύξησης συνειδητοποίησης 
και καλεί την Επιτροπή, δηλ. τις ΓΔ AGRI 
και ΓΔ SANCO να βρουν μια 
ικανοποιητική λύση για τη συνέχιση της 
εκστρατείας στη μεταβατική περίοδο·

5. τονίζει για μια ακόμη φορά την ανάγκη 
να αυξηθεί η συνειδητοποίηση του κοινού 
για τις επιβλαβείς συνέπειες της 
κατανάλωσης καπνού, 
συμπεριλαμβανομένου του παθητικού 
καπνίσματος, και ιδίως της έκθεσης των 
παιδιών, όχι μόνο σε δημόσιους χώρους, 
αλλά στο σπίτι και σε ιδιωτικά 
αυτοκίνητα, και εκφράζει την ανησυχία 
του διότι το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού, το 
οποίο χορηγεί χρηματοοικονομική στήριξη 
σε έργα ενημέρωσης και διαπαιδαγώγησης, 
πρόκειται να τερματιστεί κατά το 2010· 
ζητεί να υπάρξει μια νέα νομική βάση για 
τη συνέχιση αυτού του επιτυχημένου 
μηχανισμού αύξησης συνειδητοποίησης 
και καλεί την Επιτροπή, δηλ. τις ΓΔ AGRI 
και ΓΔ SANCO να βρουν μια 
ικανοποιητική λύση για τη συνέχιση της 
εκστρατείας στη μεταβατική περίοδο·

Or.en

Αιτιολόγηση

Όπως δήλωσε πρόσφατα η Επιτροπή (E-3666/10) το πρόβλημα είναι οξύ, σύμφωνα με τα 
δεδομένα που αφορούν την έκθεση των παιδιών σε παθητικό κάπνισμα, δεδομένα που 
προκύπτουν από έρευνα της κοινής γνώμης (Ευρωβαρόμετρο 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf)
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Τροπολογία 5
Gaston Franco, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
σχεδιαζόμενη μείωση των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων για μέτρα 
δημόσιας υγείας, κτηνιατρικού και 
φυτοϋγειονομικού τομέα στο ποσό των 
340 εκατ. ευρώ και υπογραμμίζει την 
ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης 
προκειμένου για την εξάλειψη των νόσων 
των ζώων·

10. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
σχεδιαζόμενη μείωση των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων για μέτρα 
δημόσιας υγείας, κτηνιατρικού και 
φυτοϋγειονομικού τομέα στο ποσό των 
340 εκατ. ευρώ και υπογραμμίζει την 
ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης 
προκειμένου για την εξάλειψη των νόσων 
των ζώων· υπογραμμίζει τη σημασία 
μέτρων για την καταπολέμηση της 
διάδοσης των εντόμων παρασίτων (όπως 
ο ρυγχοφόρος των φοινικοειδών, ο 
νηματώδης σκώληκας των κωνοφόρων, ο 
μακρόκερος των εσπεριδοειδών και η 
χρυσομήλη του αραβοσίτου), 
λαμβανομένης υπόψη της έκτασης του 
προβλήματος, και ζητεί οι πιστώσεις των 
θέσεων 17 04 04 01 και 17 01 04 01 να 
διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στη θέση 17 04 04 01 πρέπει να παραμείνουν στα  12 εκατ. 
ευρώ και οι πιστώσεις της θέσης 17 01 04 01 στις 700.000 ευρώ, προκειμένου να προστατευθεί 
η ποικιλότητα των φυτών απέναντι στη διάδοση των εντόμων παρασίτων.

Τροπολογία 6
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. λαμβάνοντας υπόψη τους 
φιλόδοξους στόχους που τίθενται στη
στρατηγική ΕΕ 2020 σε σχέση με την 
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αλλαγή του κλίματος, υπάρχει ανάγκη να 
ληφθούν ενισχυμένα μέτρα μεταξύ των 
οποίων αύξηση των πιστώσεων του 
LIFE+ και ιδίως έμφαση στην 
αξιοποίηση των απορριμμάτων ξυλείας 
για ενεργειακούς σκοπούς και ηλιακή
ενέργεια ώστε να διαφυλάσσονται οι 
φυσικοί πόροι.

Or.en


