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Poprawka 1
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że walka ze zmianami 
klimatu i wydajne korzystanie z zasobów 
naturalnych to dwa priorytety określone w 
strategii Europa 2020 oraz zauważa, że 
priorytetowa kwestia działań 
klimatycznych spowodowała utworzenie 
specjalnej dyrekcji generalnej zajmującej 
się polityką klimatyczną, łagodzeniem 
zmian klimatycznych i dostosowaniem do 
nich; uważa niemniej jednak, że 
zwalczanie zmian klimatu jest priorytetem 
o charakterze horyzontalnym w strategiach 
politycznych UE;

1. stwierdza, że walka ze zmianami 
klimatu i wydajne korzystanie z zasobów 
naturalnych to dwa priorytety określone w 
strategii Europa 2020 oraz zauważa, że 
priorytetowa kwestia działań 
klimatycznych spowodowała utworzenie 
specjalnej dyrekcji generalnej zajmującej 
się polityką klimatyczną, łagodzeniem 
zmian klimatycznych i dostosowaniem do 
nich; uważa niemniej jednak, że 
zwalczanie zmian klimatu jest priorytetem 
o charakterze horyzontalnym w strategiach 
politycznych UE; zauważa, że włączenie 
dostosowania do zmian klimatu do 
budżetu UE jest oczekującym na 
realizację priorytetem i zaleca, aby 
również odnośne projekty pilotażowe i 
działania przygotowawcze były traktowane 
priorytetowo;

Or.en

Uzasadnienie

Unia Europejska planuje obecnie swą długofalową politykę dotyczącą dostosowania do zmian 
klimatu. Dlatego projekty pilotażowe i działania przygotowawcze są istotnym narzędziem 
wspomagającym i promującym kształtowanie tej polityki.

Poprawka 2
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
podwyższenie ogólnego poziomu środków 

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
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na LIFE+ do kwoty 333,5 mln EUR, co 
stanowi wzrost o 8,68% w porównaniu z 
budżetem na 2010 r. i odnotowuje, że 
wzrost ten sfinansuje podwyższenie 
poziomu środków dostępnych na projekty 
we wszystkich obszarach polityki, w tym 
klimatu, wzrost o 60% środków 
dostępnych na działania podjęte przez 
Komisję w celu wsparcia polityki i 
prawodawstwa klimatycznego, a także 
stały poziom wsparcia dla organizacji 
pozarządowych i polityczne środki 
wsparcia dla ochrony środowiska;

językowej)

(Poprawka lingwistyczna włoskiej wersji 
językowej, która została przeformułowana, 
aby uniknąć powtórzeń.)

Or.it

Poprawka 3
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje
podwyższenie ogólnego poziomu środków 
na LIFE+ do kwoty 333,5 mln EUR, co 
stanowi wzrost o 8,68% w porównaniu z 
budżetem na 2010 r. i odnotowuje, że 
wzrost ten sfinansuje podwyższenie 
poziomu środków dostępnych na projekty 
we wszystkich obszarach polityki, w tym 
klimatu, wzrost o 60% środków 
dostępnych na działania podjęte przez 
Komisję w celu wsparcia polityki i 
prawodawstwa klimatycznego, a także 
stały poziom wsparcia dla organizacji
pozarządowych i polityczne środki 
wsparcia dla ochrony środowiska;

3. z zadowoleniem przyjmuje
podwyższenie ogólnego poziomu środków 
na LIFE+ do kwoty 333,5 mln EUR, co 
stanowi wzrost o 8,68% w porównaniu z 
budżetem na 2010 r. i odnotowuje, że 
wzrost ten sfinansuje podwyższenie
poziomu środków dostępnych na projekty 
we wszystkich obszarach polityki, w tym 
dotyczących klimatu, wzrost o 60% 
środków dostępnych na działania podjęte 
przez Komisję w celu wsparcia polityki i 
prawodawstwa klimatycznego, a także 
stały poziom wsparcia politycznych 
środków służących ochronie środowiska;

Or.it
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Poprawka 4
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność podnoszenia 
wśród społeczeństwa świadomości 
szkodliwości skutków konsumpcji tytoniu, 
w tym biernego palenia, i jest 
zaniepokojony, że wspólnotowy fundusz 
tytoniowy, z którego udziela się wsparcia 
finansowego na projekty informacyjne i 
edukacyjne, przestanie istnieć w 2010 r.; 
wnioskuje o nową podstawę prawną, aby 
umożliwić dalsze funkcjonowanie tego 
odnoszącego sukcesy podnoszącego 
świadomość instrumentu i wzywa Komisję, 
tj. DG AGRI i DG SANCO, do znalezienia 
zadowalającego rozwiązania w celu 
kontynuacji kampanii w okresie 
przejściowym;

5. podkreśla konieczność podnoszenia 
wśród społeczeństwa świadomości 
szkodliwości skutków konsumpcji tytoniu, 
w tym biernego palenia, zwłaszcza jeśli 
narażone są na nie dzieci – nie tylko w 
miejscach publicznych, lecz także w domu 
oraz w prywatnych samochodach – i jest 
zaniepokojony, że wspólnotowy fundusz 
tytoniowy, z którego udziela się wsparcia 
finansowego na projekty informacyjne i 
edukacyjne, przestanie istnieć w 2010 r.; 
wnioskuje o nową podstawę prawną, aby 
umożliwić dalsze funkcjonowanie tego 
odnoszącego sukcesy podnoszącego 
świadomość instrumentu i wzywa Komisję, 
tj. DG AGRI i DG SANCO, do znalezienia 
zadowalającego rozwiązania w celu 
kontynuacji kampanii w okresie 
przejściowym;

Or.en

Uzasadnienie

Jak niedawno stwierdziła Komisja (E-3666/10), chodzi o poważny problem, jeśli wziąć pod 
uwagę dane dotyczące narażenia dzieci na bierne palenie, pochodzące z badania opinii 
publicznej (Eurobarometer 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf)

Poprawka 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie planowanym 
obniżeniem środków na zobowiązania na 

10. wyraża zaniepokojenie planowanym 
obniżeniem środków na zobowiązania na 
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zdrowie publiczne, działania weterynaryjne 
i fitosanitarne do kwoty 340 mln EUR i 
podkreśla potrzebę zachowania czujności 
w odniesieniu do zwalczania chorób 
zwierząt;

zdrowie publiczne, działania weterynaryjne 
i fitosanitarne do kwoty 340 mln EUR i 
podkreśla potrzebę zachowania czujności 
w odniesieniu do zwalczania chorób 
zwierząt; podkreśla wagę działań 
służących zwalczaniu rozprzestrzeniania 
się szkodników (jak atakujący palmy 
chrząszcz ryjkowiec, węgorek sosnowiec, 
kózka azjatycka i stonka) w związku ze 
skalą, jaką przybrał ten problem, i wzywa 
do utrzymania środków w pozycjach 17 04 
04 01 i 17 01 04 01 na tym samym 
poziomie;

Or.fr

Uzasadnienie

Środki zapisane w pozycji 17 04 04 01 powinny pozostać na poziomie 12 mln EUR, a w 
pozycji 17 01 04 01 w wysokości 700 000 EUR, w celu ochrony różnorodności roślin w 
związku z rozprzestrzenianiem się szkodników.

Poprawka 6
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. Jeśli chodzi o ambitne cele 
wyznaczone w strategii UE 2020 związane 
ze zmianami klimatu, należy podjąć 
wzmożone działania, w tym zwiększyć 
środki na LIFE+, a zwłaszcza położyć 
nacisk na wykorzystanie odpadów drewna 
jako źródła energii oraz energii słonecznej 
w celu ochrony zasobów naturalnych. 

Or.en


