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Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. λαμβάνει υποσημείωση το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε συνολικό 
προϋπολογισμό που περιορίζεται στο 1.24% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος 
για την εφαρμογή των εγκεκριμένων πολιτικών· θεωρεί ότι το ποσοστό αυτό είναι η 
ελάχιστη αποδεκτή χρηματοδότηση και αντιτίθεται στη στρατηγική των 
υπογραφόντων την "Επιστολή των Έξι" με την οποία ζητείται η μείωση του 
ανωτάτου ορίου των πόρων στο 1% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ, 
γεγονός που θα καθιστούσε αδύνατη την πλήρη εφαρμογή των απαραίτητων 
περιβαλλοντικών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 2
Παράγραφος 3

3. Υποστηρίζει ένθερμα την ενσωμάτωση των πολιτικών του περιβάλλοντος και της 
υγείας σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως είναι οι μεταφορές, η ενέργεια, η γεωργία, η 
αλιεία και η περιφερειακή πολιτική, αλλά τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να 
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χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να μειωθεί η χρηματοδότηση των απαραίτητων 
ειδικών προγραμμάτων για το περιβάλλον και την υγεία·

Or. en

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 3
Παράγραφος 3

3. Υποστηρίζει ένθερμα την ενσωμάτωση των πολιτικών του περιβάλλοντος και της 
υγείας σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως είναι η γεωργία, η αλιεία και η 
περιφερειακή πολιτική, αλλά τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
δικαιολογία για να μειωθεί η χρηματοδότηση των απαραίτητων ειδικών 
προγραμμάτων για το περιβάλλον και την υγεία·

Or. en

Τροπολογία: Marcello Vernola

Τροπολογία 4
Παράγραφος 3

3. Υποστηρίζει ένθερμα την ενσωμάτωση των πολιτικών του περιβάλλοντος και της 
υγείας σε άλλους τομείς πολιτικής, αλλά τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να μειωθεί η χρηματοδότηση των απαραίτητων 
ειδικών προγραμμάτων για το περιβάλλον και την υγεία και δεν πρέπει να αλλάξει ο 
χαρακτήρας των ειδικών στόχων αυτών των προγραμμάτων·

Or. it

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. θεωρεί ότι ενόψει της περαιτέρω διεύρυνσης, το επίπεδο χρηματοδότησης που 
προβλέπεται από τις ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές για το περιβάλλον, τη 
δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων δεν θα επαρκεί για την περίοδο 
2007-2013· επισημαίνει ότι σ' αυτούς τους τομείς πολιτικής στην περαιτέρω 
διευρυμένη ΕΕ, δεν θα επιτευχθούν κοινοί στόχοι χωρίς τη σημαντική οικονομική 
βοήθεια προς τα νέα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 6
Παράγραφος 4

4. Είναι υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον 
(LIFE+), αλλά ζητά προσεκτική αξιολόγηση των μελλοντικών χρηματοδοτικών 
αναγκών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι η πρόταση περιλαμβάνει τη 
χρηματοδότηση των τακτικών προπαρασκευαστικών εργασιών στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE +· θεωρεί περαιτέρω ότι θα πρέπει να εγγραφούν στον 
προϋπολογισμό τα ελάχιστα ποσά για τη χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων και προγραμματικών δραστηριοτήτων, κυρίως στον τομέα της 
προστασίας της φύσης·

Or. en

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 7
Παράγραφος 4

4. Είναι υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον 
(LIFE+), αλλά ζητά προσεκτική αξιολόγηση των μελλοντικών χρηματοδοτικών 
αναγκών· τονίζει την ανάγκη να παρακολουθηθεί εκ του σύνεγγυς και να 
αξιολογηθεί η εφαρμογή του νέου προγράμματος και να χρησιμοποιηθούν τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης για μεταγενέστερη αναθεώρηση του 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 8
Παράγραφος 4

4. Είναι υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον 
(LIFE+), ζητεί σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του και την προσθήκη ενός 
σκέλους για την προστασία της φύσης και ζητά προσεκτική αξιολόγηση των 
μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών, εφιστά την προσοχή στις αυξανόμενες 
διεθνείς δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και 
καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τη διεθνή 
συνεργασία και τη στήριξη τρίτων χωρών στον τομέα του περιβάλλοντος στο πλαίσιο 
των χρηματοδοτικών μέσων για τις εξωτερικές σχέσεις·

Or. en
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Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 9
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. εφιστά την προσοχή στις αυξανόμενες διεθνείς δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τη διεθνή συνεργασία και τη στήριξη προς 
τρίτες χώρες προκειμένου να επιτύχουν τους από κοινούς συμφωνηθέντες στόχους 
στον τομέα του περιβάλλοντος στα πλαίσια των οργάνων για τις εξωτερικές 
δράσεις· ζητεί την απαραίτητη οικονομική στήριξη για την υλοποίηση της 
περιβαλλοντικής διασυνοριακής συνεργασίας τόσο στην ΕΕ όσο και με τις 
γειτονικές χώρες· ζητεί ένα οικονομικό όργανο που θα βοηθήσει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να εφαρμόσουν τους στόχους του πρωτοκόλλου του 
Μόντρεαλ·

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 10
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. εφιστά την προσοχή στις αυξανόμενες διεθνείς δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τη διεθνή συνεργασία και τη στήριξη των 
τρίτων χωρών προκειμένου να επιτύχουν τους από κοινού συμφωνηθέντες στόχους 
στον τομέα του περιβάλλοντος στα πλαίσια οργάνων για εξωτερικές δράσεις· 
συνιστά την προσθήκη θεματικού μέσου για την περιβαλλοντική εξωτερική δράση 
που θα παράσχει χρηματοδότηση η οποία θα συνδέεται με τις διπλωματικές 
περιβαλλοντικές προτεραιότητες της ΕΕ, π.χ. όσον αφορά τις προσπάθειες που 
αφορούν την πολιτική σχετικά με το κλίμα και τις πολυεθνικές περιβαλλοντικές 
συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 11
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey

Τροπολογία 12
Παράγραφος 5

5. Ανησυχεί για τα σχέδια χρηματοδότησης του Natura 2000 σχεδόν αποκλειστικά από 
τα διαρθρωτικά ταμεία και τους πόρους για την ανάπτυξη της υπαίθρου και της 
αλιείας, επειδή αυτό θα άφηνε τις τελικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των 
επιμέρους δικτύων στα κράτη μέλη· φοβάται ότι αυτή η πρόταση, (διαγραφή) θα 
άφηνε τομείς του Natura 2000 χωρίς επαρκή χρηματοδότηση· ζητεί την παροχή 
εγγυήσεων, όπως η εγγραφή στον προϋπολογισμό, προκειμένου να εξασφαλισθεί 
επαρκής χρηματοδότηση από τα κεφάλαια για την ανάπτυξη της υπαίθρου, τα 
διαρθρωτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια για την αλιεία· αναγνωρίζει ότι θα 
προκύψουν σημαντικές διαφορές για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης του 
δικτύου Natura 2000  για δράσεις μη επιλέξιμες για τη χρηματοδότηση στα πλαίσια 
προγραμμάτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου και των διαρθρωτικών 
προγραμμάτων και ζητεί την εγγύηση ότι αυτές οι δραστηριότητες θα είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ και επίσης 
ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για αυτό· 

Or. en

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 13
Παράγραφος 5

5. Ανησυχεί για τα σχέδια χρηματοδότησης του Natura 2000 σχεδόν αποκλειστικά από 
τα διαρθρωτικά ταμεία και τους πόρους για την ανάπτυξη της υπαίθρου, επειδή αυτό 
θα άφηνε τις τελικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των επιμέρους δικτύων στα 
κράτη μέλη· ζητεί χωριστό χρηματοδοτικό μέσο για το Natura 2000· είναι της 
γνώμης ότι ούτε ο σαφής διαχωρισμός των διαρθρωτικών ταμείων ή του ταμείου 
ανάπτυξης της υπαίθρου δεν θα παράσχει την καλύτερη λύση·

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 14
Παράγραφος 5

5. Ανησυχεί για τα σχέδια χρηματοδότησης του Natura 2000 σχεδόν αποκλειστικά από 
τα διαρθρωτικά ταμεία και τους πόρους για την ανάπτυξη της υπαίθρου, επειδή αυτό 
θα άφηνε τις τελικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των επιμέρους δικτύων στα 
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κράτη μέλη· φοβάται ότι αυτή η πρόταση, αν δεν συνοδεύεται από αποτελεσματική 
στοχοθέτηση των πόρων, θα άφηνε τομείς του Natura 2000 χωρίς επαρκή 
χρηματοδότηση· ζητά είτε χωριστό χρηματοδοτικό μέσο για το Natura 2000 είτε 
σημαντική αύξηση των πόρων για το LIFE+, με τη συμπερίληψη ενός ειδικού 
κονδυλίου για τη βιοποικιλότητα, ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι του 
Natura 2000· θεωρεί ότι οι απαραίτητες προσαρμογές των προτεινόμενων 
κανονισμών για τα ταμεία ανάπτυξης της υπαίθρου, τα διαρθρωτικά ταμεία και τα 
ταμεία για την αλιεία πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διατάξεις 
προκειμένου να εξαρτάται η χορήγηση της διαρθρωτικής χρηματοδότησης από 
εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα επαρκή  για το Natura 2000.

Or. en

Τροπολογία: Marcello Vernola

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5

5. Ανησυχεί για τα σχέδια χρηματοδότησης του Natura 2000 σχεδόν αποκλειστικά από 
τα διαρθρωτικά ταμεία και τους πόρους για την ανάπτυξη της υπαίθρου, επειδή αυτό 
θα άφηνε τις τελικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των επιμέρους δικτύων στα 
κράτη μέλη· φοβάται ότι αυτή η πρόταση, αν δεν συνοδεύεται από αποτελεσματική 
στοχοθέτηση των πόρων, θα άφηνε τομείς του Natura 2000 χωρίς επαρκή 
χρηματοδότηση· φοβάται επιπλέον ότι σημαντικά οικοσυστήματα  που δεν είναι 
ούτε αγροτικά ούτε δασικά ( π.χ. θαλάσσιες  περιοχές) δεν θα λάβουν επαρκή 
οικονομική κάλυψη· ζητά είτε χωριστό χρηματοδοτικό μέσο για το Natura 2000 είτε 
σημαντική αύξηση των πόρων για το LIFE+, με τη συμπερίληψη ενός ειδικού 
κονδυλίου για τη βιοποικιλότητα και για τις παρεμβάσεις για την προστασία των 
ειδών και των φυσικών οικοτόπων με προτεραιότητα, ώστε να μπορέσουν να 
επιτευχθούν οι στόχοι του Natura 2000.

Or. it

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι τα ταμεία της ΕΕ για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου και τα διαρθρωτικά ταμεία θα προβούν σε σημαντική συνεισφορά για τη 
συγχρηματοδότηση  του δικτύου Natura 2000· καλωσορίζει περαιτέρω τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης του Natura 2000 από τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης 
και τα διαρθρωτικά ταμεία· θεωρεί ωστόσο ότι παρόμοιες προσαρμογές θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διατάξεις:
- προκειμένου να εξαρτάται η χορήγηση των διαρθρωτικών κεφαλαίων από 
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εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα επαρκή  για το Natura 2000, όπως 
αναφέρθηκε στην ανακοίνωση για τις δημοσιονομικές προοπτικές·

- προκειμένου να περιληφθεί ένας στόχος στα πλαίσια του ταμείου ανάπτυξης της 
υπαίθρου που θα αφορά μόνο το Natura 2000, και θα συνοδεύεται από ελάχιστο 
ποσοστό το οποίο θα δαπανηθεί γι' αυτό τον στόχο, όπως συνέβη για άλλους 
στόχους στα πλαίσια της ανάπτυξης της υπαίθρου· και να φαίνεται αυτή η 
επιπλέον προτεραιότητα με τη χορήγηση πρόσθετης χρηματοδότησης για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου·

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 17
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. συνιστά με επιμονή να εγγράφεται το δίκτυο Natura 2000 με σαφήνεια στα ταμεία 
για την ανάπτυξη της υπαίθρου, τα διαρθρωτικά ταμεία, τα αλιευτικά ταμεία και 
το πρόγραμμα LIFE, ελλείψει δε αυτού η εφαρμογή της στρατηγικής του 
Γκέτεμπουργκ θα τεθεί σε κίνδυνο και οι αντίστοιχοι φορείς θα παραμείνουν στην 
αβεβαιότητα·

Or. en

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 18
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. τονίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών ΜΚΟ για την ανάπτυξη και την εφαρμογή 
της περιβαλλοντικής πολιτικής, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες 
και ζητεί την οικονομική στήριξή τους·

Or. en

Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 19
Παράγραφος 6

6. ανησυχεί για το γεγονός ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για τον 
ανταγωνισμό και την καινοτομία δεν διασφαλίζει επαρκή στήριξη για τις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες και ως εκ τούτου υποστηρίζει την ιδέα της δημιουργίας 
ενός πρόσθετου προγράμματος δράσης για την προαγωγή και τη στήριξη των 
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περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία σύμφωνα 
με τη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ·

Or. en

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6

6. Υποστηρίζει την ιδέα της δημιουργίας ενός πρόσθετου προγράμματος δράσης για 
(διαγραφή) να ενθαρρυνθεί η καινοτομία σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισσαβόνας 
και του Γκέτεμποργκ, στρατηγικές σε τομείς όπως οι νέες περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες, η περιβαλλοντική έρευνα και η ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών και/ή 
άλλων φαρμακευτικών παρασκευασμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6

6. Υποστηρίζει την ιδέα της δημιουργίας ενός πρόσθετου προγράμματος δράσης για την 
προαγωγή και τη στήριξη των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και την έρευνα στον 
τομέα του περιβάλλοντος προκειμένου να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί η 
καινοτομία σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ·

Or. fr

Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 22
Παράγραφος 6 α(νέα)

6a. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ευελιξία στα πλαίσια της γραμμής 3 
χρησιμοποιείται σε βάρος των δαπανών που προβλέπονται για την πολιτική σε 
τομείς της δημόσιας υγείας και τάσσεται υπέρ της εγγραφής στον προϋπολογισμό, 
είτε μέσω του καθορισμού ποσών στα πλαίσια κανονισμών για τη θέσπιση των 
προγραμμάτων ή με τη δημιουργία υποκατηγοριών που θα αντιστοιχούν στους 
γενικότερους στόχους στα πλαίσια αυτής της γραμμής·

Or. en
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 23
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. πιστεύει ότι η συμφωνία που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών 
τον Οκτώβριο του 2002 για τον πρώτο πυλώνα του προϋπολογισμού της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (δαπάνες αγοράς και άμεσες πληρωμές) θα πρέπει να 
αποτελέσει εκ νέου αντικείμενο διαπραγματεύσεων, με στόχο την επιτάχυνση της 
μεταφοράς των πληρωμών στο δεύτερο πυλώνα (ανάπτυξη της υπαίθρου)· θεωρεί 
ότι το συντομότερο δυνατόν μετά το 2013, αμφότεροι πυλώνες θα πρέπει να 
συγχωνευθούν σε ένα απλοποιημένο χρηματοδοτικό μηχανισμό για την αγροτική 
Ευρώπη που θα στηρίζει τις φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές και 
άλλες αγροτικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 24
Παράγραφος 6 β(νέα)

6β. καλεί τα κράτη μέλη να δείξουν τον τρόπο με τον οποίο θα παράσχουν οικονομική 
στήριξη για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000, την εφαρμογή της οδηγίας 
πλαισίου για το νερό και την επίτευξη των στόχων του Κιότο, ως προηγούμενη 
υποχρέωση για την έγκριση εθνικών στρατηγικών πλαισίων και λειτουργικών 
προγραμμάτων για τη διαρθρωτική χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 25
Παράγραφος 7

7. Επικροτεί τα σχέδια να αυξηθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος δράσης για την 
υγεία, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανησυχίες και τις επιθυμίες 
των πολιτών, καθώς και (διαγραφή) στις μάστιγες για την υγεία που 
επανεμφανίζονται ήτις νέες (διαγραφή)· εύχεται αυτό το πρόγραμμα δράσης για την 
υγεία να προβλέπει επίσης τη χρηματοδότηση σε θέματα ιατρικής έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας σε θέματα νέων φαρμάκων στα οποία 
περιλαμβάνονται σπάνιες ασθένειες, ορφανές και τροπικές ασθένειες προκειμένου 
να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί ο στόχος της καινοτομίας στα πλαίσια της 
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στρατηγικής της Λισσαβόνας·

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 26
Παράγραφος 7 α(νέα)

7α. Τάσσεται σταθερά υπέρ του να διαθέτουν οι υπηρεσίες στον τομέα της υγείας τον 
απαραίτητο προϋπολογισμό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που τους έχει 
αναθέσει η ΕΕ· 

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 27
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. Κρίνει απαραίτητο να προγραμματισθούν τα δημοσιονομικά μέσα για τη στήριξη 
της ιατρικής έρευνας, συγχρόνως δε για την προώθηση της καινοτομίας, αλλά 
επίσης και για την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών φαρμάκων κατά των γνωστών 
παθολογιών, όπως είναι η γρίπη, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η νέα 
ανθεκτικότητα των μικροβίων αυτών·

Or. fr

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 28
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. ζητεί να προστεθεί νέα γραμμή ή υποκατηγορία για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· 
επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι συναφής με τα 
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
πλαισίου· κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση 
για να υλοποιήσουν τα προγράμματα εργασίας τους·

Or. en
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Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 29
Παράγραφος 9

9. Υποστηρίζει την ιδέα της συγκέντρωσης των πόρων και της εμπειρογνωμοσύνης σε 
επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί πραγματικά η απόδοσή τους, για παράδειγμα 
στα σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας για διάφορες καταστάσεις κρίσης· συνιστά το 
νέο μέσο για την αλληλεγγύη και την ταχεία αντίδραση να καλύπτει, εκτός από την 
πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της πανδημίας ασθενειών και της
βιοτρομοκρατίας, και τις φυσικές καταστροφές, όπως οι πλημμύρες μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών·

Or. en

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 30
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. θεωρεί ότι το κοινό δίνει προτεραιότητα στις δραστηριότητες εκείνες που το 
προστατεύουν και κατά συνέπεια αναμένεται η χρηματοδότηση να είναι επαρκής, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την ευρωπαϊκή υπηρεσία ιατρών (ΕΜΕΑ) την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου των Ασθενειών·

Or. en


