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Módosítás 1
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a természeti erőforrások 
hatékony felhasználása az Európa 2020 
stratégia két kiemelt területe, megjegyzi 
továbbá, hogy az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés fontosságára 
tekintettel külön főigazgatóságot hoztak 
létre az éghajlatváltozással kapcsolatos
politika, annak enyhítése, és a hozzá való
alkalmazkodás területén; ezzel együtt az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet 
horizontális prioritásnak tekinti az uniós 
politikákban;

1. megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a természeti erőforrások 
hatékony felhasználása az Európa 2020 
stratégia két kiemelt területe, megjegyzi 
továbbá, hogy az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés fontosságára 
tekintettel külön főigazgatóságot hoztak 
létre, amely az éghajlatváltozással 
kapcsolatos politikával, az éghajlatváltozás 
enyhítésével és az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodással foglalkozik; ezzel együtt 
az éghajlatváltozás elleni küzdelmet 
horizontális prioritásnak tekinti az uniós 
politikákban; megjegyzi, hogy az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
uniós költségvetésben való általános 
érvényesítése továbbra is megvalósítandó 
prioritás, és javasolja, hogy a vonatkozó 
kísérleti projekteket és előkészítő 
intézkedéseket szintén kapjanak 
elsőbbséget;

Or.en

Indokolás

Az Európai Unió éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos hosszú távú 
politikája jelenleg formálódik. A kísérleti projektek és előkészítő intézkedések ezért e 
politikaformálás támogatásának és előmozdításának megfelelő eszközei.

Módosítás 2
Oreste Rossi

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a LIFE+ számára elkülönített 
előirányzat teljes szintjének 333.5 millió 

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)
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euróra növelését, amely 8,68%-os 
növekedést jelent a 2010-es költségvetési 
szinthez képest, és megjegyzi, hogy ez a 
növekmény az összes szakpolitikai 
területen végrehajtandó projektek 
számára elérhető források növekedését 
jelenti, beleértve az éghajlatváltozással 
kapcsolatosakat, valamint a Bizottság 
által kezdeményezett, az éghajlat-változási 
politikát és törvényhozást támogató 
intézkedések számára elérhető források 
60%-os növekedését, továbbá a civil 
szervezetek és a Környezetvédelmi 
Főigazgatóság támogatásai szintjének 
változatlanul hagyását;

(Nyelvi módosítás az olasz változatban, 
melyet az ismétlés elkerülése végett 
újraszövegeztek.)

Or.it

Módosítás 3
Oreste Rossi

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a LIFE+ számára elkülönített 
előirányzat teljes szintjének 333.5 millió 
euróra növelését, amely 8,68%-os 
növekedést jelent a 2010-es költségvetési 
szinthez képest, és megjegyzi, hogy ez a 
növekmény az összes szakpolitikai 
területen végrehajtandó projektek számára 
elérhető források növekedését jelenti, 
beleértve az éghajlatváltozással 
kapcsolatosakat, valamint a Bizottság által 
kezdeményezett, az éghajlat-változási 
politikát és törvényhozást támogató 
intézkedések számára elérhető források 
60%-os növekedését, továbbá a civil 
szervezetek és a Környezetvédelmi 
Főigazgatóság támogatásai szintjének 
változatlanul hagyását;

3. üdvözli a LIFE+ számára elkülönített 
előirányzat teljes szintjének 333.5 millió 
euróra növelését, amely 8,68%-os 
növekedést jelent a 2010-es költségvetési 
szinthez képest, és megjegyzi, hogy ez a 
növekmény az összes szakpolitikai 
területen végrehajtandó projektek számára 
elérhető források növekedését jelenti, 
beleértve az éghajlatváltozással 
kapcsolatosakat, valamint a Bizottság által 
kezdeményezett, az éghajlat-változási 
politikát és törvényhozást támogató 
intézkedések számára elérhető források 
60%-os növekedését, továbbá a 
Környezetvédelmi Főigazgatóság politikai 
intézkedései támogatási szintjének 
változatlanul hagyását;
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Or.it

Módosítás 4
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangsúlyozza, hogy szükséges
a közvélemény tudatosabbá tétele a 
dohányzás káros hatásairól, beleértve a 
passzív dohányzást, és aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a Közösségi Dohányalap, 
amely pénzügyi támogatást nyújt 
tájékoztatási és oktatási projektek számára, 
2010-ben megszűnik; kéri a sikeres,
tudatosságot növelő program folytatását új 
jogalap mellett, és arra kéri a Bizottságot, 
azaz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóságot és az Egészség- és 
Fogyasztóügyi Főigazgatóságot, hogy 
találjanak megfelelő megoldást a kampány 
folytatására az átmeneti időszakban;

5. ismételten hangsúlyozza, hogy fel kell 
hívni a közvélemény figyelmét a dohányzás
– beleértve a passzív dohányzást – káros 
hatásaira, különös tekintettel a gyermekek 
kitettségére nem csak közterületen, hanem 
az otthonokban és a 
magángépjárművekben is, és aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy a Közösségi 
Dohányalap, amely pénzügyi támogatást 
nyújt tájékoztatási és oktatási projektek 
számára, 2010-ben megszűnik; kéri, hogy 
hozzanak létre új jogalapot e sikeres
figyelemfelkeltő program folytatására, és 
arra kéri a Bizottságot, azaz a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóságot és az Egészség- és 
Fogyasztóügyi Főigazgatóságot, hogy 
találjanak megfelelő megoldást a kampány 
folytatására az átmeneti időszakban;

Or.en

Indokolás

Ahogyan a Bizottság a közelmúltban megfogalmazta (E-3666/10), a gyermekek passzív 
dohányzásnak való kitettségére vonatkozó, közvélemény-kutatásból nyert adatok szerint a 
probléma sürgető (Eurobarometer 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf). 

Módosítás 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
10 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

10. aggodalmának ad hangot a 
közegészségügyi, állatorvosi és növény-
egészségügyi intézkedésekre elkülönített 
kötelezettségvállalási előirányzatok 340 
millió euróra való tervezett csökkentése 
miatt, és hangsúlyozza, hogy nem szabad 
alábbhagyniuk az állatbetegségek 
felszámolása érdekében tett 
erőfeszítéseknek;

10. aggodalmának ad hangot a 
közegészségügyi, állatorvosi és növény-
egészségügyi intézkedésekre elkülönített 
kötelezettségvállalási előirányzatok 340 
millió euróra való tervezett csökkentése 
miatt, és hangsúlyozza, hogy nem szabad 
alábbhagyniuk az állatbetegségek 
felszámolása érdekében tett 
erőfeszítéseknek; hangsúlyozza a 
rovarkártevők (Rhynchophorus 
ferrugineus, Bursaphelenchus xylophilis, 
Anoplophora chinensis, Diabrotica) 
túlzott elterjedése elleni intézkedések 
fontosságát, figyelemmel a probléma 
súlyosságára, és kéri a 17 04 04 01. és a 
17 01 04 01. jogcímekhez rendelt 
előirányzatok szinten tartását;

Or.fr

Indokolás

A 17 04 04 01. és a 17 01 04 01. jogcímekhez rendelt előirányzatokat 12 millió illetve 700 
ezer eurón kell tartani, a növényfajták sokféleségének rovarkártevők elleni védelme 
érdekében.

Módosítás 6
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11a. tekintettel az Európa 2020 stratégia 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
nagyratörő célkitűzéseire, szükség van 
határozottabb intézkedésekre, így többek 
között a LIFE+ előirányzatainak 
növelésére, különös figyelemmel a 
fahulladékok energiaforrásként való 
felhasználására és a napenergiára a 
természeti erőforrások védelme 



AM\825399HU.doc 7/7 PE445.842v01-00

HU

érdekében.

Or.en


