
AM\825399ET.doc PE445.842v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

2010/2001(BUD)

19.7.2010

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–6

Arvamuse projekt
Jutta Haug
(PE443.010v01-00)

Parlamendi seisukoht nõukogu muudetud 2011. aasta eelarve projekti kohta –
III jagu – Komisjon
(2010/2001(BUD))



PE445.842v01-00 2/6 AM\825399ET.doc

ET

AM_Com_NonLegOpinion



AM\825399ET.doc 3/6 PE445.842v01-00

ET

Muudatusettepanek 1
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et kliimamuutuste vastane 
võitlus ja loodusvarade tõhus kasutamine 
on kaks Euroopa 2020. aasta strateegias 
sätestatud prioriteeti ja kliimameetmete 
prioriteetsus tõi kaasa spetsiaalse 
kliimapoliitika, kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemisega
tegeleva peadirektoraadi loomise; on siiski 
seisukohal, et kliimamuutuste vastane 
võitlus on ELi poliitikavaldkondade hulgas 
horisontaalne prioriteet;

1. märgib, et kliimamuutuste vastane 
võitlus ja loodusvarade tõhus kasutamine 
on kaks Euroopa 2020. aasta strateegias 
sätestatud prioriteeti ja kliimameetmete 
prioriteetsus tõi kaasa spetsiaalse 
kliimapoliitika, kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemisega 
tegeleva peadirektoraadi loomise; on siiski 
seisukohal, et kliimamuutuste vastane 
võitlus on ELi poliitikavaldkondade hulgas 
horisontaalne prioriteet; märgib, et 
kliimamuutusega kohanemise 
süstemaatiline integreerimine ELi 
eelarvesse on praegu jätkuvalt 
prioriteediks ja soovitab esikohale seada 
ka vastavad katseprojektid ja 
ettevalmistavad tegevused;

Or. en

Selgitus

Euroopa Liit koostab praegu kliimamuutusega kohanemise pikaajalist poliitikat. Seetõttu on 
katseprojektid ja ettevalmistavad tegevused selle poliitika kujundamisel ja edendamisel 
sobilikud vahendid.

Muudatusettepanek 2
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt programmi LIFE+ 
assigneeringute mahu üldise suurendamise 
üle 333,5 miljoni euroni, mida on 8,6% 
rohkem kui 2010. eelarves, ja märgib, et 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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selle kasvuga rahastatakse kasutada olevate 
ressursside suurendamist kõigi 
poliitikavaldkondade, sealhulgas 
kliimapoliitika projektideks, 60%-list 
vahendite kasvu, et toetada meetmeid, 
mida komisjon võtab kliimapoliitika ja 
valdkonna õigusaktide toetamiseks, samuti 
VVO-dele antava toetuse püsival tasemel 
hoidmiseks ja keskkonnapoliitikat 
toetavateks meetmeteks;

(Keeleline muudatus itaaliakeelses 
versioonis, mis sõnastati ümber korduste 
vältimiseks.)

Or. it

Muudatusettepanek 3
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt programmi LIFE+ 
assigneeringute mahu üldise suurendamise 
üle 333,5 miljoni euroni, mida on 8,6% 
rohkem kui 2010. eelarves, ja märgib, et 
selle kasvuga rahastatakse kasutada olevate 
ressursside suurendamist kõigi 
poliitikavaldkondade, sealhulgas 
kliimapoliitika projektideks, 60%-list 
vahendite kasvu, et toetada meetmeid, 
mida komisjon võtab kliimapoliitika ja 
valdkonna õigusaktide toetamiseks, samuti 
VVO-dele antava toetuse püsival tasemel 
hoidmiseks ja keskkonnapoliitikat 
toetavateks meetmeteks;

3. väljendab heameelt programmi LIFE+ 
assigneeringute mahu üldise suurendamise 
üle 333,5 miljoni euroni, mida on 8,6% 
rohkem kui 2010.aasta eelarves, ja märgib, 
et selle kasvuga rahastatakse kasutada 
olevate ressursside suurendamist kõigi 
poliitikavaldkondade, sealhulgas 
kliimapoliitika projektideks, 60%-list 
vahendite kasvu meetmetele, mida 
komisjon võtab kliimapoliitika ja 
valdkonna õigusaktide toetamiseks, samuti 
antava toetuse püsival tasemel hoidmiseks 
ja keskkonnapoliitikat toetavatele 
meetmetele;

Or. it
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Muudatusettepanek 4
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab veelkord vajadust tõsta üldsuse 
teadlikkust tubakatarbimise, sealhulgas 
passiivse suitsetamise, kahjulikust mõjust 
ning väljendab muret, et ühenduse 
tubakafond, millest rahastatakse 
teabevahetus- ja koolitusprojekte, lõpetab 
2010. aasta lõpus oma tegevuse; teeb 
ettepaneku võtta vastu uus õiguslik alus, et 
jätkata seda edukat teadlikkuse tõstmise 
vahendit, ja kutsub üles komisjoni (s.t 
põllumajanduse peadirektoraati ja tervise-
ja tarbijaküsimuste peadirektoraati) leidma 
rahuldav lahendus selle kampaania 
jätkamiseks üleminekuperioodil;

5. rõhutab veelkord vajadust tõsta üldsuse 
teadlikkust tubakatarbimise, sealhulgas 
passiivse suitsetamise kahjulikust mõjust, 
eelkõige passiivse suitsetamisega 
kokkupuute kahjulikust mõjust lastele 
mitte ainult avalikes kohtades, vaid ka 
kodudes ja sõiduautodes, ning väljendab 
muret, et ühenduse tubakafond, millest 
rahastatakse teabevahetus- ja 
koolitusprojekte, lõpetab 2010. aasta lõpus 
oma tegevuse; teeb ettepaneku võtta vastu 
uus õiguslik alus, et jätkata seda edukat 
teadlikkuse tõstmise vahendit, ja kutsub 
üles komisjoni (s.t põllumajanduse 
peadirektoraati ja tervise- ja 
tarbijaküsimuste peadirektoraati) leidma 
rahuldav lahendus selle kampaania 
jätkamiseks üleminekuperioodil;

Or. en

Selgitus

Tuginedes laste kokkupuudet passiivse suitsetamisega käsitleva avaliku arvamuse uuringu 
andmetele (Eurobarometer 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf), 
märkis komisjon hiljuti (E-3666/10), et tegemist on terava probleemiga.

Muudatusettepanek 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. väljendab muret rahvatervise, 
veterinaar- ja taimetervise meetmetele 
eraldatavate kulukohustuste 

10. väljendab muret rahvatervise, 
veterinaar- ja taimetervise meetmetele 
eraldatavate kulukohustuste 
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assigneeringute kavandatava vähendamise 
üle 340 miljoni euroni ning rõhutab, et 
loomahaiguste likvideerimise osas on vaja 
säilitada valvsus;

assigneeringute kavandatava vähendamise 
üle 340 miljoni euroni ning rõhutab, et 
loomahaiguste likvideerimise osas on vaja 
säilitada valvsus; rõhutab putukkahjurite 
(nagu palmikahjur Rhynchophorus 
ferrugineus, männi-laguuss, Anoplophora 
chinensis ja Diabrotica) leviku vastu 
võitlemise meetmete olulisust ning kutsub 
üles säilitama eelarveridade 17 04 04 01 
ja 17 01 04 01 assigneeringuid.

Or. fr

Selgitus

Eelarvereale 17 04 04 01 eraldatud summa suuruseks peab jääma 12 miljonit eurot ja 
eelarvereale 17 01 04 01 eraldatud summa suuruseks 700 000 eurot, et kaitsta taimestiku 
bioloogilist mitmekesisust putukkahjurite levikust tulenevate ohtude eest.

Muudatusettepanek 6
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11a. ELi 2020. aasta strateegias kindlaks 
määratud kliimamuutusega seotud 
kõrgete eesmärkide suhtes tuleks 
kasutusele võtta tugevdatud meetmed, 
mille hulgas tuleks suurendada eraldisi 
programmile LIFE+ ja eelkõige tõsta 
loodusvarade säilitamiseks puidujäätmete 
ja päikeseenergia kasutamise tähtsust 
energiatootmises.

Or. en


