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Ändringsförslag 1
Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
bekämpningen av klimatförändringarna 
och en effektiv användning av 
naturresurser är två prioriteringar i 
Europa 2020-strategin och att 
prioriteringen om klimatåtgärder lett till att 
det inrättats ett särskilt generaldirektorat 
som ska arbeta med klimatpolitik och 
begränsnings- och anpassningsåtgärder till 
följd av klimatförändringarna. Parlamentet 
ser trots detta bekämpningen av 
klimatförändringarna som en övergripande 
prioritering i EU:s politik.

1. Europaparlamentet noterar att 
bekämpningen av klimatförändringarna 
och en effektiv användning av 
naturresurser är två prioriteringar i 
Europa 2020-strategin och att 
prioriteringen om klimatåtgärder lett till att 
det inrättats ett särskilt generaldirektorat 
som ska arbeta med klimatpolitik och 
begränsnings- och anpassningsåtgärder till 
följd av klimatförändringarna. Parlamentet 
ser trots detta bekämpningen av 
klimatförändringarna som en övergripande 
prioritering i EU:s politik. Parlamentet 
noterar att integreringen av 
klimatanpassningsåtgärder i EU:s budget 
är en aktuell prioritering och 
rekommenderar att relevanta pilotprojekt 
och förberedande åtgärder också 
prioriteras.

Or. en

Motivering

Europeiska unionen håller för närvarande på att utforma sina långsiktiga åtgärder för 
anpassningen till klimatförändringarna. Pilotprojekt och förberedande åtgärder är därför 
viktiga redskap som kan bidra till och främja utformningen av dessa åtgärder.

Ändringsförslag 2
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar höjningen 
av de totala anslagen för Life+ till 

(Berör inte den svenska versionen.)
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333,5 miljoner EUR, vilket innebär en 
ökning på 8,68 procent jämfört med 
beloppen i 2010 års budget och konstaterar 
att denna ökning kommer att finansiera en 
ökning av resurserna för projekt inom alla 
politikområden, inbegripet klimatet, en 
ökning på 60 procent av resurserna till 
stödåtgärder som kommissionen ska vidta 
till stöd för politik och lagstiftning om 
klimatåtgärder samt oförändrat stöd till 
icke-statliga organisationer och 
stödåtgärder för miljön.

Or. it

Ändringsförslag 3
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar höjningen 
av de totala anslagen för Life+ till 
333,5 miljoner EUR, vilket innebär en 
ökning på 8,68 procent jämfört med 
beloppen i 2010 års budget och konstaterar 
att denna ökning kommer att finansiera en 
ökning av resurserna för projekt inom alla 
politikområden, inbegripet klimatet, en 
ökning på 60 procent av resurserna till 
stödåtgärder som kommissionen ska vidta 
till stöd för politik och lagstiftning om 
klimatåtgärder samt oförändrat stöd till 
icke-statliga organisationer och 
stödåtgärder för miljön.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it
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Ändringsförslag 4
Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet upprepar behovet av 
att höja den allmänna medvetenheten om 
de skadliga effekterna av 
tobakskonsumtion, inbegripet passiv 
rökning, och oroas över att gemenskapens 
tobaksfond, som beviljar ekonomiskt stöd 
till informations- och utbildningsprojekt, 
kommer att upphöra 2010. Parlamentet 
begär en ny rättslig grund för att fortsätta 
detta framgångsrika instrument för att höja 
medvetenheten och uppmanar 
kommissionen, dvs. GD AGRI och GD 
SANCO, att hitta en lämplig lösning för att 
fortsätta kampanjen under 
övergångsperioden.

5. Europaparlamentet upprepar behovet av 
att höja den allmänna medvetenheten om 
de skadliga effekterna av 
tobakskonsumtion, inbegripet passiv 
rökning, särskilt för barn på offentliga 
platser liksom i hemmet och i privata 
bilar, och oroas över att gemenskapens 
tobaksfond, som beviljar ekonomiskt stöd 
till informations- och utbildningsprojekt, 
kommer att upphöra 2010. Parlamentet 
begär en ny rättslig grund för att fortsätta 
detta framgångsrika instrument för att höja 
medvetenheten och uppmanar 
kommissionen, dvs. GD AGRI och GD 
SANCO, att hitta en lämplig lösning för att 
fortsätta kampanjen under 
övergångsperioden.

Or. en

Motivering

Såsom kommissionen nyligen förklarade (E-3666/10) är problemet allvarligt enligt de 
uppgifter om barns exponering för passiv rökning som erhölls från en opinionsundersökning 
(Eurobarometer 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf)
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Ändringsförslag 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över den planerade minskningen av 
åtagandebemyndiganden för folkhälsa, 
veterinära och fytosanitära åtgärder till 
340 miljoner EUR, och betonar behovet av 
fortsatt beredskap när det gäller utrotning 
av djursjukdomar.

10. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över den planerade minskningen av 
åtagandebemyndiganden för folkhälsa, 
veterinära och fytosanitära åtgärder till 
340 miljoner EUR, och betonar behovet av 
fortsatt beredskap när det gäller utrotning 
av djursjukdomar. Parlamentet 
understryker vikten av åtgärder för att 
bekämpa utbredningen av skadeinsekter 
(såsom röd vivel, tallvedsnematod, 
långhorning eller diabrotica) med hänsyn 
till fenomenets omfattning, och kräver att 
anslagen till budgetposterna 17 04 04 01 
och 17 01 04 01 bibehålls.

Or. fr

Motivering

Beloppet för budgetpost 17 04 04 01 måste bibehållas vid 12 miljoner euro och för 
budgetpost 17 01 04 01 vid 700 000 euro för att skydda den biologiska mångfalden med 
hänsyn till utbredningen av skadeinsekter.

Ändringsförslag 6
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet anser att det med 
hänsyn till de ambitiösa mål som fastställs 
i EU 2020-strategin på området för 
klimatförändringarna är nödvändigt att 
anta förstärkta åtgärder, bland annat att 
öka anslagen till Life+ och framför allt 
fokusera på utnyttjandet av träavfall för 
energiproduktion och på solenergi, i syfte 
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att bevara naturresurserna.

Or. en


