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Predlog spremembe 1
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da sta boj proti podnebnim 
spremembam in učinkovita uporaba 
naravnih virov prednostni nalogi strategije 
Evropa 2020 ter da je bil zaradi 
prednostnega sprejetja podnebnih ukrepov 
ustanovljen poseben generalni direktorat, 
namenjen politiki podnebnih sprememb ter 
njihovemu blaženju in prilagajanju; ne 
glede na to meni, da je preprečevanje 
podnebnih sprememb horizontalna 
prednostna naloga politik EU;

1. ugotavlja, da sta boj proti podnebnim 
spremembam in učinkovita uporaba 
naravnih virov prednostni nalogi strategije 
Evropa 2020 ter da je bil zaradi 
prednostnega sprejetja podnebnih ukrepov 
ustanovljen poseben generalni direktorat, 
namenjen politiki podnebnih sprememb ter 
njihovemu blaženju in prilagajanju; ne 
glede na to meni, da je preprečevanje 
podnebnih sprememb horizontalna 
prednostna naloga politik EU; ugotavlja, 
da je vključevanje prilagajanja 
podnebnim spremembam v proračun EU 
prednostna naloga, ki čaka na uresničitev, 
in priporoča, da se prednostno obravnava 
tudi zadevne pilotne projekte in 
pripravljalne ukrepe;

Or.en

Obrazložitev

Evropska unija trenutno oblikuje dolgoročno politiko prilagajanja podnebnim spremembam.
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi so pomembno orodje za podporo in spodbujanje 
razvoja te politike.

Predlog spremembe 2
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja povečanje skupne ravni 
sredstev za LIFE+ na 333,5 milijona EUR, 
kar v primerjavi s proračunom za leto 2010 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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predstavlja povečanje za 8,68 %, in 
ugotavlja, da se bo s temi sredstvi 
financirala višja razpoložljiva raven 
sredstev za projekte na vseh političnih 
področjih, vključno s podnebjem, zatem 
60-odstotno povečanje razpoložljivih 
sredstev za podporo ukrepov, ki jih 
Komisija izvaja v podporo politiki in 
zakonodaji na področju podnebja, kot tudi 
večja raven podpore nevladnih organizacij 
in podpornih političnih ukrepov za okolje;

(Jezikovni popravek italijanske različice, 
da bi se izognili ponavljanju.)

Or.it

Predlog spremembe 3
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja povečanje skupne ravni 
sredstev za LIFE+ na 333,5 milijona EUR, 
kar v primerjavi s proračunom za leto 2010 
predstavlja povečanje za 8,68 %, in 
ugotavlja, da se bo s temi sredstvi 
financirala višja razpoložljiva raven 
sredstev za projekte na vseh političnih 
področjih, vključno s podnebjem, zatem 
60-odstotno povečanje razpoložljivih 
sredstev za podporo ukrepov, ki jih 
Komisija izvaja v podporo politiki in 
zakonodaji na področju podnebja, kot tudi 
večja raven podpore nevladnih organizacij
in podpornih političnih ukrepov za okolje;

3. pozdravlja povečanje skupne ravni 
sredstev za LIFE+ na 333,5 milijona EUR, 
kar v primerjavi s proračunom za leto 2010 
predstavlja povečanje za 8,68 %, in 
ugotavlja, da se bo s temi sredstvi 
financirala višja razpoložljiva raven 
sredstev za projekte na vseh političnih 
področjih, vključno s podnebjem, zatem 
60-odstotno povečanje razpoložljivih 
sredstev za ukrepe, ki jih Komisija izvaja v 
podporo politiki in zakonodaji na področju 
podnebja, kot tudi večja raven podpore za 
politične ukrepe za okolje;

Or.it



AM\825399SL.doc 5/6 PE445.842v01-00

SL

Predlog spremembe 4
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. znova poudarja, da je treba povečati 
ozaveščenost javnosti o škodljivih učinkih 
uživanja tobaka, vključno s pasivnim 
kajenjem, in izraža zaskrbljenost, da bo 
leta 2010 prenehal delovati sklad Skupnosti 
za tobak, ki zagotavlja finančno podporo 
projektom obveščanja in izobraževanja; 
zahteva, naj se v okviru nove pravne 
podlage nadaljuje ta uspešen instrument za 
ozaveščanje javnosti, in poziva Komisijo 
(to je GD AGRI in GD SANCO), naj najde 
zadovoljivo rešitev v zvezi z 
nadaljevanjem kampanje v prehodnem 
obdobju;

5. znova poudarja, da je treba povečati 
ozaveščenost javnosti o škodljivih učinkih 
uživanja tobaka, vključno s pasivnim 
kajenjem, zlasti o izpostavljenosti otrok, ne 
le na javnih krajih, temveč tudi doma in v 
zasebnih avtomobilih, in izraža 
zaskrbljenost, da bo leta 2010 prenehal 
delovati sklad Skupnosti za tobak, ki 
zagotavlja finančno podporo projektom 
obveščanja in izobraževanja; zahteva, naj 
se v okviru nove pravne podlage nadaljuje 
ta uspešen instrument za ozaveščanje 
javnosti, in poziva Komisijo (to je GD 
AGRI in GD SANCO), naj najde 
zadovoljivo rešitev v zvezi z 
nadaljevanjem kampanje v prehodnem 
obdobju;

Or.en

Obrazložitev

Kot je nedavno navedla Komisija (E-3666/10), je glede na podatke o izpostavljenosti otrok 
pasivnemu kajenju, pridobljene z raziskavo javnega mnenja (Eurobarometer 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf), 
stanje kritično.

Predlog spremembe 5
Gaston Franco, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. izraža zaskrbljenost zaradi 
načrtovanega zmanjšanja sredstev za 
prevzem obveznosti za javno zdravstvo, 
veterinarske in fitosanitarne ukrepe na 340 

10. izraža zaskrbljenost zaradi 
načrtovanega zmanjšanja sredstev za 
prevzem obveznosti za javno zdravstvo, 
veterinarske in fitosanitarne ukrepe na 340 
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milijonov EUR in poudarja, da je treba biti 
še naprej pozoren na izkoreninjenje 
živalskih bolezni;

milijonov EUR in poudarja, da je treba biti 
še naprej pozoren na izkoreninjenje 
živalskih bolezni; opozarja na pomen 
ukrepov proti širjenju zajedavskih žuželk 
(kot so palmov rilčkar, borova ogorčica, 
kitajski kozliček in koruzni hrošč), saj je 
problem zelo obsežen, in poziva, da se 
zneski v proračunskih postavkah 17 04 04 
01 in 17 01 04 01 ohranijo na isti ravni;

Or.fr

Obrazložitev

Sredstva v postavki 17 04 04 01 je treba ohraniti na ravni 12 milijonov EUR, v postavki 17 01 
04 01 pa na ravni 700.000 EUR, da bo mogoče rastlinsko raznovrstnost obvarovati pred 
širjenjem škodljivega mrčesa.

Predlog spremembe 6
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. opozarja, da je treba glede na 
velikopotezne cilje iz strategije EU 2020 v 
zvezi s podnebnimi spremembami okrepiti 
načrtovane ukrepe, med katere sodijo 
povečanje proračunskih sredstev za 
program LIFE+, uporaba odpadnega lesa 
kot energetskega vira in izkoriščanje 
sončne energije, z namenom ohranjanja 
naravnih virov;

Or.en


