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Amendamentul 1
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că utilizarea eficientă a 
resurselor naturale și combaterea 
schimbărilor climatice constituie două 
dintre prioritățile prevăzute în Strategia 
Europa 2020 și remarcă că prioritatea 
acordată combaterii schimbărilor climatice 
s-a materializat în crearea unei direcții 
generale specifice dedicate politicii 
climatice, reducerii schimbărilor climatice 
și adaptării la acestea; consideră, cu toate 
acestea, că lupta împotriva schimbărilor 
climatice constituie o prioritate orizontală 
pentru politicile UE;

1. constată că utilizarea eficientă a 
resurselor naturale și combaterea 
schimbărilor climatice constituie două 
dintre prioritățile prevăzute în Strategia 
Europa 2020 și remarcă că prioritatea 
acordată combaterii schimbărilor climatice 
s-a materializat în crearea unei direcții 
generale specifice dedicate politicii 
climatice, reducerii schimbărilor climatice 
și adaptării la acestea; consideră, cu toate 
acestea, că lupta împotriva schimbărilor 
climatice constituie o prioritate orizontală 
pentru politicile UE; constată că 
integrarea adaptării la schimbările 
climatice în bugetul UE este o prioritate 
în curs și recomandă să se acorde 
prioritate și proiectelor-pilot și acțiunilor 
pregătitoare relevante;

Or.en

Justificare

Uniunea Europeană își formulează în prezent politica pe termen lung privind adaptarea la 
schimbările climatice. Prin urmare, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare constituie 
instrumentul relevante pentru a contribui la formularea acestei politici și a o promova.

Amendamentul 2
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 3 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută majorarea nivelului global de 
credite pentru programul LIFE+ la 333,5 
milioane EUR, reprezentând o creștere de 
8,68% comparativ cu bugetul 2010 și ia act 
de faptul că această majorare va servi la 
finanțarea unor resurse suplimentare pentru 
proiecte din toate domeniile de politici, 
inclusiv clima, la o majorare de 60% a 
resurselor disponibile pentru măsurile 
întreprinse de Comisie în sprijinul politicii 
și legislației din domeniul climei, precum 
și la consolidarea sprijinului acordat ONG-
urilor și măsurilor politice de sprijin pentru 
mediu;

(Nu privește versiunea în limba română.)

(Amendament lingvistic la versiunea 
italiană; textul a fost reformulat pentru a 
evita repetiția.)

Or.it

Amendamentul 3
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută majorarea nivelului global de 
credite pentru programul LIFE+ la 333,5 
milioane EUR, reprezentând o creștere de
8,68% comparativ cu bugetul 2010 și ia act 
de faptul că această majorare va servi la 
finanțarea unor resurse suplimentare pentru 
proiecte din toate domeniile de politici, 
inclusiv clima, la o majorare de 60% a 
resurselor disponibile pentru măsurile 
întreprinse de Comisie în sprijinul politicii 
și legislației din domeniul climei, precum 
și la consolidarea sprijinului acordat ONG-
urilor și măsurilor politice de sprijin pentru 

3. salută majorarea nivelului global de 
credite pentru programul LIFE+ la 333,5 
milioane EUR, reprezentând o creștere de 
8,68% comparativ cu bugetul 2010 și ia act 
de faptul că această majorare va servi la 
finanțarea unor resurse suplimentare pentru 
proiecte din toate domeniile de politici, 
inclusiv clima, la o majorare de 60% a 
resurselor disponibile pentru măsurile 
întreprinse de Comisie în sprijinul politicii 
și legislației din domeniul climei, precum 
și la consolidarea sprijinului acordat 
măsurilor politice de sprijin pentru mediu;
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mediu;

Or.it

Amendamentul 4
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază încă o dată necesitatea de a 
sensibiliza publicul cu privire la efectele 
nocive ale consumului de tutun, inclusiv 
ale fumatului pasiv, și se declară preocupat 
de faptul că Fondul comunitar pentru tutun, 
care acordă sprijin financiar proiectelor de 
informare și educare, își va încheia 
existența în 2010; solicită un nou temei 
juridic pentru continuarea acestui 
instrument de sensibilizare care s-a bucurat 
de succes și solicită Comisiei, mai exact 
DG AGRI și DG SANCO, să găsească o 
soluție satisfăcătoare pentru continuarea 
campaniei în perioada de tranziție;

5. subliniază încă o dată necesitatea de a 
sensibiliza publicul cu privire la efectele 
nocive ale consumului de tutun, inclusiv 
ale fumatului pasiv și în special ale 
expunerii copiilor nu doar în locurile 
publice, ci și acasă și în autovehiculele 
private, și se declară preocupat de faptul că 
Fondul comunitar pentru tutun, care acordă 
sprijin financiar proiectelor de informare și 
educare, își va încheia existența în 2010; 
solicită un nou temei juridic pentru 
continuarea acestui instrument de 
sensibilizare care s-a bucurat de succes și 
solicită Comisiei, mai exact DG AGRI și 
DG SANCO, să găsească o soluție 
satisfăcătoare pentru continuarea 
campaniei în perioada de tranziție;

Or.en

Justificare

Așa cum a declarat recent Comisia (E-3666/10), gravitatea situației este demonstrată de 
datele privind expunerea copiilor la fumul de țigară revelate de un sondaj public 
(Eurobarometru 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf).
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Amendamentul 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reducerea planificată, până la 340 de 
milioane EUR, a creditelor de angajament 
pentru măsurile din domeniile sănătății 
publice, veterinar și fitosanitar și subliniază 
necesitatea unei vigilențe continue în ceea 
ce privește eliminarea bolilor la animale;

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reducerea planificată, până la 340 de 
milioane EUR, a creditelor de angajament 
pentru măsurile din domeniile sănătății 
publice, veterinar și fitosanitar și subliniază 
necesitatea unei vigilențe continue în ceea 
ce privește eliminarea bolilor la animale; 
subliniază importanța măsurilor de
combatere a proliferării insectelor 
dăunătoare (cum ar fi gândacul roșu de 
palmier, nematodul lemnului de pin, 
Anoplophora chinensis (Forster) și 
Diabrotica) având în vedere amploarea 
problemei și solicită menținerea la același 
nivel a creditelor de la posturile bugetare 
17 04 04 01 și 17 01 04 01;

Or.fr

Justificare

Creditele alocate postului 17 04 04 01 și postului 17 01 04 01 ar trebui să rămână constante, 
la nivelul a 12 milioane EUR și, respectiv, 700 000 EUR, pentru a proteja diversitatea florei 
în contextul proliferării insectelor dăunătoare.

Amendamentul 6
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. Având în vedere obiectivele 
ambițioase stabilite în cadrul strategiei 
UE 2020 cu privire la schimbările 
climatice, este necesar să se ia măsuri mai 
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ferme, printre care majorarea creditelor 
aferente programului LIFE+ și mai ales 
acordarea unei atenții deosebite 
valorificării deșeurilor de lemn pentru 
obținerea de energie și energiei solare 
pentru a conserva resursele naturale;

Or.en


