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Amendement 1
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op het feit dat de bestrijding van de 
klimaatverandering en het doeltreffende 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen twee 
prioriteiten in de Europa 2020-strategie 
zijn, en dat de prioriteit 
klimaatmaatregelen zich onder andere 
heeft vertaald in de oprichting van een 
specifiek directoraat-generaal voor 
klimaatbeleid, opvang van en aanpassing 
aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; beschouwt de 
bestrijding van de klimaatverandering 
desalniettemin als een horizontale prioriteit 
van al het EU-beleid;

1. wijst op het feit dat de bestrijding van de 
klimaatverandering en het doeltreffende 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen twee 
prioriteiten in de Europa 2020-strategie 
zijn, en dat de prioriteit 
klimaatmaatregelen zich onder andere 
heeft vertaald in de oprichting van een 
specifiek directoraat-generaal voor 
klimaatbeleid, opvang van en aanpassing 
aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; beschouwt de 
bestrijding van de klimaatverandering 
desalniettemin als een horizontale prioriteit 
van al het EU-beleid; wijst erop dat het 
mainstreamen van klimaatverandering in 
de begroting van de EU nu een prioriteit 
is en beveelt ook aan prioriteit toe te 
kennen aan relevante proefprojecten en 
voorbereidende maatregelen;

Or.en

Motivering

De Europese Unie formuleert op dit moment haar langetermijnbeleid inzake aanpassing aan de 
klimaatverandering. Proefprojecten en voorbereidende maatregelen zijn hét instrument om dit 
proces te ondersteunen en te bevorderen.

Amendement 2
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over de verhoging van het 
algemene niveau van de kredieten voor 
LIFE+ tot EUR 333,5 miljoen, hetgeen 
neerkomt op een verhoging van 8,68% ten 
opzichte van de niveaus van de begroting 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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2010, en wijst erop dat dit ruimte creëert 
voor verhoging van de financiële middelen 
die beschikbaar zijn voor projecten op alle 
beleidsterreinen, met inbegrip van het 
klimaat, alsook voor een verhoging van 
60% van de middelen voor 
steunmaatregelen van de Commissie voor 
het klimaatbeleid en -wetgeving, en voor 
handhaving van het niveau van steun voor 
NGO's en voor 
klimaatbeleidsondersteunende 
maatregelen;

(Taalkundige aanpassing aan de Italiaanse 
versie, die herschreven is om herhaling te 
vermijden.)

Or.it

Amendement 3
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over de verhoging van het 
algemene niveau van de kredieten voor 
LIFE+ tot EUR 333,5 miljoen, hetgeen 
neerkomt op een verhoging van 8,68% ten 
opzichte van de niveaus van de begroting 
2010, en wijst erop dat dit ruimte creëert 
voor verhoging van de financiële middelen 
die beschikbaar zijn voor projecten op alle 
beleidsterreinen, met inbegrip van het 
klimaat, alsook voor een verhoging van 
60% van de middelen voor 
steunmaatregelen van de Commissie voor 
het klimaatbeleid en -wetgeving, en voor 
handhaving van het niveau van steun voor 
NGO's en voor
klimaatbeleidsondersteunende 
maatregelen;

3. is verheugd over de verhoging van het 
algemene niveau van de kredieten voor 
LIFE+ tot EUR 333,5 miljoen, hetgeen 
neerkomt op een verhoging van 8,68% ten 
opzichte van de niveaus van de begroting 
2010, en wijst erop dat dit ruimte creëert 
voor verhoging van de financiële middelen 
die beschikbaar zijn voor projecten op alle 
beleidsterreinen, met inbegrip van het 
klimaat, alsook voor een verhoging van 
60% van de middelen voor maatregelen 
van de Commissie voor het klimaatbeleid 
en -wetgeving, en voor handhaving van het 
niveau van steun voor 
klimaatbeleidsondersteunende 
maatregelen;

Or.it
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Amendement 4
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beklemtoont nogmaals de noodzaak van 
vergroting van het bewustzijn onder het 
publiek van de schadelijke gevolgen van 
(passief) roken, en maakt zich zorgen over 
het feit dat het communautair Fonds voor 
tabak, dat financiële steun toekent voor 
voorlichtings- en educatieve projecten, in 
2010 afloopt; dringt aan op een nieuwe 
rechtsgrond voor voortzetting van dit 
succesvolle instrument voor vergroting van 
het bewustzijn en vraagt de Commissie, 
d.w.z. DG AGRI en DG SANCO, een 
bevredigende oplossing te vinden om deze 
campagne in de overgangsperiode te 
kunnen voortzetten;

5. beklemtoont nogmaals de noodzaak van 
vergroting van het bewustzijn onder het 
publiek van de schadelijke gevolgen van 
(passief) roken, in het bijzonder de 
blootstelling van kinderen in openbare 
ruimten en thuis en in privé-auto's, en 
maakt zich zorgen over het feit dat het 
communautair Fonds voor tabak, dat 
financiële steun toekent voor voorlichtings-
en educatieve projecten, in 2010 afloopt; 
dringt aan op een nieuwe rechtsgrond voor 
voortzetting van dit succesvolle instrument 
voor vergroting van het bewustzijn en 
vraagt de Commissie, d.w.z. DG AGRI en 
DG SANCO, een bevredigende oplossing 
te vinden om deze campagne in de 
overgangsperiode te kunnen voortzetten;

Or.en

Motivering

Zoals de Commissie onlangs heeft aangegeven (E-3666/10), is de informatie met betrekking tot 
passief roken van kinderen vrij alarmerend (Eurobarometer 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf)

Amendement 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. maakt zich zorgen over de 
voorgenomen verlaging van de 
vastleggingskredieten voor 
volksgezondheid en voor veterinaire en 
fytosanitaire maatregelen tot EUR 340 
miljoen, en beklemtoont dat wat de 
uitroeiing van dierziekten betreft 

10. maakt zich zorgen over de 
voorgenomen verlaging van de 
vastleggingskredieten voor 
volksgezondheid en voor veterinaire en 
fytosanitaire maatregelen tot EUR 340 
miljoen, en beklemtoont dat wat de 
uitroeiing van dierziekten betreft 
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onverminderd waakzaamheid geboden is; onverminderd waakzaamheid geboden is; 
benadrukt het belang van maatregelen 
voor het bestrijden van de verspreiding 
van schadelijke insecten (zoals de rode 
palmkever, het dennenaaltje, de citrus 
boktor en Diabrotica), gezien de omvang 
van het probleem, en dringt aan op 
handhaving op hetzelfde niveau van de 
kredieten van de posten 17 04 04 01 en 17 
01 04 01;

Or.fr

Motivering

De kredieten voor post 17 04 04 01 moet worden gehandhaafd op EUR 12 million en die voor 
post 17 01 04 01 op EUR 700 000, met het oog op handhaving van de plantenverscheidenheid en 
bescherming tegen schadelijke insecten.

Amendement 6
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. Met betrekking tot de ambitieuze 
klimaatveranderingsdoelstellingen zoals 
opgenomen in de EU 2020-strategie, geldt 
dat er méér maatregelen moeten worden 
genomen, waaronder een verhoging van 
de kredieten voor LIFE+ en met name 
extra aandacht voor gebruik van 
afvalhout als energiebron en zonne-
energie voor de conservatie van 
natuurlijke hulpbronnen.

Or.en


