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Grozījums Nr. 1
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka abas prioritātes — cīņa pret 
klimata pārmaiņām un dabas resursu 
efektīva izmantošana — ir iekļautas 
stratēģijā „Eiropa 2020” un ka darbībai 
klimata jomā piešķirtā prioritāte izpaudās 
arī, izveidojot īpašu ģenerāldirektorātu, kas 
nodarbojas ar klimata politiku, klimata 
pārmaiņu ietekmes mazināšanu un 
pielāgošanos šīm pārmaiņām; tomēr 
uzskata, ka cīņa pret klimata pārmaiņām ir 
ES politikas jomu horizontāla rakstura 
prioritāte;

1. norāda, ka abas prioritātes — cīņa pret 
klimata pārmaiņām un dabas resursu 
efektīva izmantošana — ir iekļautas 
stratēģijā „Eiropa 2020” un ka darbībai 
klimata jomā piešķirtā prioritāte izpaudās 
arī, izveidojot īpašu ģenerāldirektorātu, kas 
nodarbojas ar klimata politiku, klimata 
pārmaiņu ietekmes mazināšanu un 
pielāgošanos šīm pārmaiņām; tomēr 
uzskata, ka cīņa pret klimata pārmaiņām ir 
ES politikas jomu horizontāla rakstura 
prioritāte; norāda, ka pasākumu, lai 
pielāgotos klimata pārmaiņām, 
iekļaušana ES budžetā ir neatliekama 
prioritāte, un ierosina attiecīgajiem 
izmēģinājuma projektiem un 
sagatavošanas darbībām arī piešķirt 
prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē programmai „LIFE+” 
paredzēto apropriāciju kopsummas 
palielinājumu līdz EUR 333,5 miljoniem 
jeb par 8,68 % salīdzinājumā ar 2010. gada 
budžetu un norāda, ka no šī palielinājuma 
tiks finansēts visu politikas jomu, tostarp 
klimata politikas, projektiem pieejamo 
līdzekļu palielinājums, tiem atbalsta 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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pasākumiem pieejamo līdzekļu 
palielinājums par 60 %, kurus Komisija 
uzsākusi, lai atbalstītu klimata politiku un 
likumdošanu, kā arī stabila apjoma 
finansējuma nodrošināšana NVO un vides 
politikas atbalsta pasākumiem;

(Lingvistisks grozījums itāļu valodas 
tekstā, kurā, lai nepieļautu atkārtošanos, 
tika mainīts formulējums.)

Or. it

Grozījums Nr. 3
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē programmai „LIFE+” 
paredzēto apropriāciju kopsummas 
palielinājumu līdz EUR 333,5 miljoniem 
jeb par 8,68 % salīdzinājumā ar 2010. gada 
budžetu un norāda, ka no šī palielinājuma 
tiks finansēts visu politikas jomu, tostarp 
klimata politikas, projektiem pieejamo 
līdzekļu palielinājums, tiem atbalsta
pasākumiem pieejamo līdzekļu 
palielinājums par 60 %, kurus Komisija 
uzsākusi, lai atbalstītu klimata politiku un 
likumdošanu, kā arī stabila apjoma 
finansējuma nodrošināšana NVO un vides 
politikas atbalsta pasākumiem;

3. atzinīgi vērtē programmai „LIFE+” 
paredzēto apropriāciju kopsummas 
palielinājumu līdz EUR 333,5 miljoniem 
jeb par 8,68 % salīdzinājumā ar 2010. gada 
budžetu un norāda, ka no šī palielinājuma 
tiks finansēts visu politikas jomu, tostarp 
klimata politikas, projektiem pieejamo 
līdzekļu palielinājums, tiem pasākumiem 
pieejamo līdzekļu palielinājums par 60 %, 
kurus Komisija uzsākusi, lai atbalstītu 
klimata politiku un likumdošanu, kā arī 
stabila apjoma atbalsta nodrošināšana 
vides politikas pasākumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 4
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti uzsver, ka jāveicina sabiedrības 
izpratne par tabakas lietošanas, tostarp 
pasīvās smēķēšanas, kaitīgo ietekmi, un 
pauž bažas, ka Kopienas Tabakas fonds, no 
kura piešķir finansiālu atbalstu 
informēšanas un izglītības projektiem, 
beigs darboties 2010. gadā; pieprasa 
izstrādāt jaunu juridisko pamatu, lai arī 
turpmāk varētu izmantot šo veiksmīgo 
izpratnes veicināšanas instrumentu, un 
aicina Komisiju, proti, Lauksaimniecības 
un lauku attīstības ģenerāldirektorātu, un 
Veselības un patērētāju aizsardzības 
ģenerāldirektorātu rast apmierinošu 
risinājumu, lai iesākto kampaņu varētu 
turpināt arī pārejas laikposmā;

5. atkārtoti uzsver, ka jāveicina sabiedrības 
izpratne par tabakas lietošanas, tostarp 
pasīvās smēķēšanas, jo īpaši bērnu 
pakļaušanas tabakas dūmu iedarbībai ne 
tikai sabiedriskās vietās, bet arī mājās un 
privātās automašīnās, kaitīgo ietekmi, un 
pauž bažas, ka Kopienas Tabakas fonds, no 
kura piešķir finansiālu atbalstu 
informēšanas un izglītības projektiem, 
beigs darboties 2010. gadā; pieprasa 
izstrādāt jaunu juridisko pamatu, lai arī 
turpmāk varētu izmantot šo veiksmīgo 
izpratnes veicināšanas instrumentu, un 
aicina Komisiju, proti, Lauksaimniecības 
un lauku attīstības ģenerāldirektorātu, un 
Veselības un patērētāju aizsardzības 
ģenerāldirektorātu rast apmierinošu 
risinājumu, lai iesākto kampaņu varētu 
turpināt arī pārejas laikposmā;

Or. en

Pamatojums

Kā Komisija nesen norādīja (E-3666/10) — ņemot vērā sabiedriskās domas pētījumā 
(Eirobarometrs 2007,
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf) 
iegūtos datus par bērnu pakļautību pasīvai smēķēšanai, šī problēma ir ļoti akūta.

Grozījums Nr. 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. pauž bažas par nodomu samazināt 
sabiedrības veselībai un veterinārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem paredzētās 
saistību apropriācijas līdz 
EUR 340 miljoniem un uzsver, ka ir 
jāsaglabā modrība dzīvnieku slimību 

10. pauž bažas par nodomu samazināt 
sabiedrības veselībai un veterinārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem paredzētās 
saistību apropriācijas līdz 
EUR 340 miljoniem un uzsver, ka ir 
jāsaglabā modrība dzīvnieku slimību 
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apkarošanas jomā; apkarošanas jomā; ņemot vērā problēmas 
mērogus, uzsver to, cik svarīgi ir 
pasākumi, lai novērstu kaitēkļu 
(piemēram, sarkanā palmu smecernieka, 
priežu nematodes, citrusu koksngraužu
un Diabrotica) izplatīšanos, un prasa, lai 
17 04 04 01. un 17 01 04 01. postenī 
iekļautās apropriācijas tiktu saglabātas 
tādā pašā līmenī;

Or.fr

Pamatojums

Lai aizsargātu augu daudzveidību pret kaitēkļu izplatīšanos, apropriācijām, kas iekļautas 
17 04 04 01. postenī, vajadzētu palikt EUR 12 miljonu apmērā, savukārt tām, kas iekļautas 
17 01 04 01. postenī, — EUR 700 000 apmērā.

Grozījums Nr. 6
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a ņemot vērā stratēģijā „Eiropa 2020” 
noteiktos tālejošos mērķus saistībā ar 
klimata pārmaiņām, jāveic stingrāki 
pasākumi, tostarp jāpalielina programmai 
LIFE+ paredzētās apropriācijas un īpaša 
uzmanība jāvelta koksnes atkritumu 
izmantošanai enerģijas iegūšanas nolūkos 
un saules enerģijai, lai tādējādi saglabātu 
dabas resursus;

Or.en


