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Tarkistus 1
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että ilmastonmuutoksen torjunta 
ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat 
kaksi ensisijaista tavoitetta Eurooppa 2020 
-strategiassa ja että ilmastonmuutoksen 
ensisijalle asettaminen näkyy myös siinä, 
että ilmastopolitiikkaa, ilmastonmuutoksen
vaikutusten lieventämistä ja siihen 
sopeutumista varten perustettiin erillinen 
pääosasto; pitää ilmastonmuutoksen 
torjuntaa myös EU:n toiminnan yleisenä 
prioriteettina;

1. toteaa, että ilmastonmuutoksen torjunta 
ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat 
kaksi ensisijaista tavoitetta Eurooppa 2020 
-strategiassa ja että ilmastonmuutoksen 
ensisijalle asettaminen näkyy myös siinä, 
että ilmastopolitiikkaa, ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lieventämistä ja siihen 
sopeutumista varten perustettiin erillinen 
pääosasto; pitää ilmastonmuutoksen 
torjuntaa myös EU:n toiminnan yleisenä 
prioriteettina; toteaa, että 
ilmastonmuutokseen mukautumisen 
sisällyttäminen EU:n koko talousarvioon 
on nyt ensisijainen toimi, ja suosittelee, 
että asianomaisia pilottihankkeita ja 
valmistelevia toimia myös priorisoidaan;

Or. en

Perustelu

Euroopan unioni suunnittelee parhaillaan ilmastonmuutokseen mukautumiseen tarkoitettuja 
pitkän aikavälin toimiaan. Pilottihankkeet ja valmistelevat toimet ovat siksi tärkeitä välineitä, 
joilla voidaan auttaa ja edistää näiden toimien suunnittelua.

Tarkistus 2
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että LIFE+ 
-määrärahoja korotettiin yleisesti 
333,5 miljoonaan euroon eli 8,68 prosenttia 
vuoden 2010 talousarviosta, ja toteaa, että 
tämä antaa mahdollisuuden korottaa 
kaikkiin toimintalohkoihin, ilmastotoimet 
mukaan luettuina, liittyvien hankkeiden 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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määrärahoja ja myös korottaa 
60 prosentilla määrärahoja, joista tuetaan 
komission käynnistämiä 
ilmastonmuutostoimia ja ilmastonmuutosta 
koskevaan lainsäädäntöön liittyviä toimia, 
sekä lisätä tukea valtioista riippumattomille 
järjestöille ja ympäristöpoliittisille toimille;

Or.it

Tarkistus 3
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että LIFE+ 
-määrärahoja korotettiin yleisesti 
333,5 miljoonaan euroon eli 8,68 prosenttia 
vuoden 2010 talousarviosta, ja toteaa, että 
tämä antaa mahdollisuuden korottaa 
kaikkiin toimintalohkoihin, ilmastotoimet 
mukaan luettuina, liittyvien hankkeiden 
määrärahoja ja myös korottaa 
60 prosentilla määrärahoja, joista tuetaan 
komission käynnistämiä 
ilmastonmuutostoimia ja ilmastonmuutosta 
koskevaan lainsäädäntöön liittyviä toimia, 
sekä lisätä tukea valtioista 
riippumattomille järjestöille ja
ympäristöpoliittisille toimille;

3. panee tyytyväisenä merkille, että LIFE+ 
-määrärahoja korotettiin yleisesti 
333,5 miljoonaan euroon eli 8,68 prosenttia 
vuoden 2010 talousarviosta, ja toteaa, että 
tämä antaa mahdollisuuden korottaa 
kaikkiin toimintalohkoihin, ilmastotoimet 
mukaan luettuina, liittyvien hankkeiden 
määrärahoja ja myös korottaa 
60 prosentilla määrärahoja, joista tuetaan 
komission käynnistämiä 
ilmastonmuutostoimia ja ilmastonmuutosta 
koskevaan lainsäädäntöön liittyviä toimia, 
sekä lisätä tukea ympäristöpoliittisille 
toimille;

Or.it

Tarkistus 4
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa jälleen tarvetta lisätä 5. korostaa jälleen tarvetta lisätä 
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kansalaisten tietoisuutta tupakoinnin 
haittavaikutuksista, passiivinen tupakointi 
mukaan lukien, ja on huolissaan siitä, että 
yhteisön tupakka-alan rahasto, josta 
myönnetään rahoitustukea tiedotus- ja 
koulutushankkeisiin, lakkautetaan vuonna 
2010; pyytää luomaan uuden 
oikeusperustan, jotta tätä onnistunutta 
valistustoimintaa voitaisiin jatkaa, ja 
kehottaa komissiota (ts. maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden pääosastoja) etsimään 
tyydyttävän ratkaisun, jotta kampanjaa 
voitaisiin jatkaa siirtymäkauden ajan;

kansalaisten tietoisuutta tupakoinnin 
haittavaikutuksista, mukaan lukien 
passiivinen tupakointi ja erityisesti lasten 
altistuminen tupakansavulle sekä 
julkisissa tiloissa että kodeissa ja 
yksityisautoissa, ja on huolissaan siitä, että 
yhteisön tupakka-alan rahasto, josta 
myönnetään rahoitustukea tiedotus- ja 
koulutushankkeisiin, lakkautetaan vuonna 
2010; pyytää luomaan uuden 
oikeusperustan, jotta tätä onnistunutta 
valistustoimintaa voitaisiin jatkaa, ja 
kehottaa komissiota (ts. maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden pääosastoja) etsimään 
tyydyttävän ratkaisun, jotta kampanjaa 
voitaisiin jatkaa siirtymäkauden ajan;

Or.en

Perustelu

Kuten komissio äskettäin totesi (E-3666), kyseessä on lasten passiivista tupakointia koskevien, 
mielipidekyselyssä (Eurobarometri 2007) saatujen tietojen mukaan vakava ongelma. 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf)

Tarkistus 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. ilmaisee huolensa siitä, että 
kansanterveys-, eläinlääkintä- ja 
kasvinsuojelutoimien 
maksusitoumusmäärärahoja on suunniteltu 
vähennettävän 340 miljoonaan euroon, ja 
korostaa, että eläintautien hävittäminen 
vaatii jatkuvaa valppautta;

10. ilmaisee huolensa siitä, että 
kansanterveys-, eläinlääkintä- ja 
kasvinsuojelutoimien 
maksusitoumusmäärärahoja on suunniteltu 
vähennettävän 340 000 000 miljoonaan 
euroon, ja korostaa, että eläintautien 
hävittäminen vaatii jatkuvaa valppautta; 
painottaa tuhohyönteisten (punaisen 
palmukuoriaisen, mäntyankeroisen, 
anoplophora chinensis -kovakuoriaisen ja 
juurikuoriaisen) leviämisen 
torjumistoimien tärkeyttä, koska ongelma 
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on levinnyt hyvin laajalle, ja vaatii 
säilyttämään budjettikohtien 17 04 04 01 
ja 17 01 04 01 määrärahat;

Or.fr

Perustelu

Budjettikohdan 17 04 04 01 määrärahat on säilytettävä 12 miljoonan euron suuruisina ja 
budjettikohdan 17 01 04 01 määrärahat 700 000 euron suuruisina, jotta voidaan säilyttää 
kasvien monimuotoisuus tuhohyönteisten leviämisestä huolimatta.

Tarkistus 6
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. katsoo, että Eurooppa 2020 -
strategiassa vahvistettujen 
ilmastonmuutosta koskevien 
kunnianhimoisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi on toteutettava 
tehokkaampia toimia, muun muassa 
lisättävä LIFE+ -määrärahoja ja 
erityisesti painotettava jätepuun 
hyödyntämistä energiaksi sekä 
aurinkoenergiaa, jotta voidaan säilyttää 
luonnonvarat;

Or.en


