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Pakeitimas 1
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad kova su klimato kaita ir 
veiksmingas gamtinių išteklių 
panaudojimas yra du prioritetai, nustatyti 
strategijoje „Europa 2020“ ir kad klimato 
veiksmų prioritetas taip pat paskatino 
sukurti specialų generalinį direktoratą, 
skirtą klimato politikai, kaitos mažinimui ir 
prisitaikymui; vis dėlto mano, kad klimato 
kaita yra ES politikos horizontalus 
prioritetas;

1. pažymi, kad kova su klimato kaita ir 
veiksmingas gamtinių išteklių 
panaudojimas yra du prioritetai, nustatyti 
strategijoje „Europa 2020“ ir kad klimato 
veiksmų prioritetas taip pat paskatino 
sukurti specialų generalinį direktoratą, 
skirtą klimato politikai, kaitos mažinimui ir 
prisitaikymui; vis dėlto mano, kad klimato 
kaita yra ES politikos horizontalus 
prioritetas; pažymi, kad prisitaikymo prie
klimato kaitos įtraukimas į ES biudžetą 
šiuo metu yra būtinas prioritetas ir 
rekomenduoja, kad pirmenybė būtų 
teikiama taip pat atitinkamiems 
bandomiesiems projektams ir 
parengiamiesiems veiksmams;

Or.en

Pagrindimas

Europos Sąjunga šiuo metu formuluoja savo ilgalaikę prisitaikymo prie klimato kaitos 
politiką. Todėl bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai yra tinkama priemonė, skirta 
šios politikos formavimui ir jos skatinimui.

Pakeitimas 2
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigiamai vertina bendrą asignavimų, 
skirtų programai LIFE+, padidinimą iki 
333,5 mln. EUR, tai reiškia 8,68 proc. 
padidėjimą palyginus su 2010 m. biudžetu, 
ir pažymi, kad padidinus asignavimus bus 

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)
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finansuojamas išteklių projektams visose 
politikos srityse, įskaitant klimato sritį, 
padidinimas, išteklių Komisijos paramos 
priemonėms, skirtoms politikai ir teisės 
aktams klimato srityje, padidinimas 60 
proc. ir paramos NVO lygmens 
išsaugojimas bei politikos paramos 
priemonės aplinkos srityje;

(Kalbinis teksto italų kalba pakeitimas, 
kuris buvo padarytas siekiant išvengti 
pasikartojimo).

Or.it

Pakeitimas 3
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigiamai vertina bendrą asignavimų, 
skirtų programai LIFE+, padidinimą iki 
333,5 mln. EUR, tai reiškia 8,68 proc. 
padidėjimą palyginus su 2010 m. biudžetu, 
ir pažymi, kad padidinus asignavimus bus 
finansuojamas išteklių projektams visose 
politikos srityse, įskaitant klimato sritį, 
padidinimas, išteklių Komisijos paramos
priemonėms, skirtoms politikai ir teisės 
aktams klimato srityje, padidinimas 60 
proc. ir paramos NVO lygmens 
išsaugojimas bei politikos paramos
priemonės aplinkos srityje;

3. teigiamai vertina bendrą asignavimų, 
skirtų programai LIFE+, padidinimą iki 
333,5 mln. EUR, tai reiškia 8,68 proc. 
padidėjimą palyginus su 2010 m. biudžetu, 
ir pažymi, kad padidinus asignavimus bus 
finansuojamas išteklių projektams visose 
politikos srityse, įskaitant klimato sritį, 
padidinimas, išteklių Komisijos 
priemonėms, skirtoms politikai ir teisės 
aktams klimato srityje, padidinimas 60 
proc. ir paramos politikos priemonėms
aplinkos srityje lygmens išsaugojimas;

Or.it

Pakeitimas 4
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
5 dalis 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. dar kartą pabrėžia, kad reikia didinti 
visuomenės sąmoningumą dėl tabako 
vartojimo žalingo poveikio, įskaitant 
pasyvųjį rūkymą, ir yra susirūpinęs, kad 
Bendrijos tabako fondo, iš kurio teikiama 
finansinė parama informavimo ir švietimo 
projektams, egzistavimas bus nutrauktas 
2010 m.; reikalauja sukurti naują teisinį 
pagrindą siekiant tęsti šios sėkmingos 
sąmoningumo didinimo priemonės taikymą 
ir ragina Komisiją, t. y. Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros generalinį direktoratą ir 
Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinį 
direktoratą, rasti patenkinamą sprendimą, 
kad kampanija būtų tęsiama pereinamuoju 
laikotarpiu;

5. dar kartą pabrėžia, kad reikia didinti 
visuomenės sąmoningumą dėl tabako 
vartojimo žalingo poveikio, įskaitant 
pasyvųjį rūkymą, ypač poveikį vaikams ne 
tik viešosiose vietose, bet taip pat namuose 
ir nuosavuose automobiliuose, ir yra 
susirūpinęs, kad Bendrijos tabako fondo, iš 
kurio teikiama finansinė parama 
informavimo ir švietimo projektams, 
egzistavimas bus nutrauktas 2010 m.; 
reikalauja sukurti naują teisinį pagrindą 
siekiant tęsti šios sėkmingos sąmoningumo 
didinimo priemonės taikymą ir ragina 
Komisiją, t. y. Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
generalinį direktoratą ir Sveikatos ir 
vartotojų apsaugos generalinį direktoratą, 
rasti patenkinamą sprendimą, kad 
kampanija būtų tęsiama pereinamuoju 
laikotarpiu;

Or.en

Pagrindimas

Kaip neseniai teigė Komisija (E-3666/10), problema yra rimta atsižvelgiant į duomenis, 
susijusius su kitų asmenų rūkymo poveikiu vaikams; šie duomenys pateikiami viešosios 
nuomonės tyrime (Eurobarometras 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf).

Pakeitimas 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
10 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. reiškia susirūpinimą dėl to, kad iki 
340 mln. eurų planuojama sumažinti 
įsipareigojimų asignavimų visuomenės 
sveikatos, veterinarijos ir fitosanitarijos 
priemonėms finansuoti, ir pabrėžia, kad 
reikia išlikti budriems siekiant likviduoti 

10. reiškia susirūpinimą dėl to, kad iki 
340 mln. eurų planuojama sumažinti 
įsipareigojimų asignavimų visuomenės 
sveikatos, veterinarijos ir fitosanitarijos 
priemonėms finansuoti, ir pabrėžia, kad 
reikia išlikti budriems siekiant likviduoti 
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gyvūnų ligas; gyvūnų ligas; pabrėžia priemonių, skirtų 
kovai su vabzdžių kenkėjų (pvz., 
Rhynchophorus ferrugineus, pušinio 
stiebinio nematodo, citrinmedinio ūsuočio
ir Diabrotica) daugėjimu, svarbą 
atsižvelgiant į problemos mastą ir ragina 
17 04 04 01 ir 17 01 04 01 punktų 
asignavimus išlaikyti tame pačiame 
lygyje;

Or.fr

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti augalų įvairovę vabzdžių kenkėjų daugėjimo akivaizdoje 17 04 04 01 
punkto asignavimai turėtų išlikti 12 mln. EUR, o 17 01 04 01 punkto asignavimai – 700 000 
EUR.

Pakeitimas 6
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. atsižvelgiant į ambicingus tikslus, 
nustatytus ES 2020 m. strategijoje ir 
susijusius su klimato kaita, reikia imtis 
sustiprintų priemonių, įskaitant 
asignavimų, skirtų LIFE+ didinimą ir 
ypač didelio dėmesio skyrimą medienos 
atliekų pavertimui energija ir saulės 
energijai siekiant išsaugoti gamtos 
išteklius.

Or.en


