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Muudatusettepaneku esitaja: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 1
Lõige 1 a (uus)

1 a. märgib, et Euroopa Komisjon tegi ettepaneku kasutada heakskiidetud poliitikate 
elluviimiseks vahendeid kogueelarvest, mille ülempiiriks on 1, 24% rahvamajanduse 
kogutulust; peab nimetatud protsendimäära minimaalseimaks arvestatavaks 
rahastamiseks ja lükkab tagasi nn "kuue kirjale" allakirjutanute strateegia, mis 
nõuab vahendite ülempiiri vähendamist 1 protsendile ELi rahvamajanduse 
kogutulust, mis teeks võimatuks vajalike keskkonnapoliitikate elluviimise täies 
mahus; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 2
Lõige 3

3. pooldab tugevalt keskkonna- ja tervishoiupoliitika laiendamist teistesse 
poliitikavaldkondadesse, nagu transport, energeetika, põllumajandus, kalandus ja 
regionaalpoliitika, kuid rõhutab, et seda ei tohiks kasutada ettekäändena keskkonna-
ja terviseprogrammide arendamiseks vajaliku rahastamise vähendamiseks; 
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 3
Lõige 3

3. pooldab tugevalt keskkonna- ja tervishoiupoliitika laiendamist teistesse 
poliitikavaldkondadesse, nagu põllumajandus, kalandus ja regionaalpoliitika, kuid 
rõhutab, et seda ei tohiks kasutada ettekäändena keskkonna- ja terviseprogrammide 
arendamiseks vajaliku rahastamise vähendamiseks; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Marcello Vernola

Muudatusettepanek 4
Lõige 3

3. pooldab tugevalt keskkonna- ja tervishoiupoliitika laiendamist teistesse 
poliitikavaldkondadesse, kuid rõhutab, et seda ei tohiks kasutada ettekäändena 
keskkonna- ja terviseprogrammide arendamiseks vajaliku rahastamise vähendamiseks, 
ning et see ei tohi moonutada niisuguste programmide spetsiifilisi eesmärke; 

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja: Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 5
Lõige 3 a (uus)

3 a. on seisukohal, et edasist laienemist silmas pidades ei ole olemasoleva 
finantsperspektiiviga ette nähtud tase piisav keskkonna, rahvatervise ja 
toiduohutuse rahastamiseks järgneval perioodil 2007 – 2013; rõhutab, et taas 
laienenud ELis ei jõuta nimetatud poliitikavaldkondades ühiste eesmärkideni ilma 
täiendava rahalise toetuseta uutele liikmesriikidele; 

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Margrete Auken

Muudatusettepanek 6
Lõige 4

4. toetab ühe rahastamisvahendi loomist keskkonna jaoks (LIFE+), kuid kutsub üles 
tuleviku finantsvajaduste hoolikale hindamisele, arvestades eriti asjaolu, et ettepanek 
hõlmab LIFE+ raames läbi viidavate regulaarsete ettevalmistustööde rahastamist; 
on täiendavalt seisukohal, et minimaalsed toetused keskkonnaorganisatsioonide ja 
projektide toetamiseks, kaasa arvatud looduskaitse valdkonnas, tuleks kavandada 
eelnevalt;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 7
Lõige 4

4. toetab ühe rahastamisvahendi loomist keskkonna jaoks (LIFE+), kuid kutsub üles 
tuleviku finantsvajaduste hoolikale hindamisele; rõhutab uue programmi hoolika 
jälgimise ja hindamise vajadust, samuti vajadust kasutada hinnangu tulemused ära 
programmi hilisemaks muutmiseks; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 8
Lõige 4

4. toetab ühe rahastamisvahendi loomist keskkonna jaoks (LIFE+), nõuab 
eelarvevahendite mahu olulist suurendamist ja looduskaitse komponendi lisamist, 
ning kutsub üles hoolikalt hindama edasisi finantsvajadusi; juhib tähelepanu Euroopa 
Liidu suurenevatele rahvusvahelistele kohustustele keskkonna valdkonnas; kutsub 
seetõttu Euroopa Komisjoni üles tagama välistegevuseks eraldatud vahendite raames 
piisavaid rahalisi vahendeid rahvusvahelisele koostööle ja kolmandate riikide 
toetuseks keskkonna valdkonnas; 

Or. en



PE 353.367v01-00 4/11 AM\552605ET.doc

ET

Muudatusettepaneku esitaja: Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 9
Lõige 4 a (uus)

4 a. juhib tähelepanu Euroopa Liidu suurenevatele rahvusvahelistele kohustustele 
keskkonna valdkonnas; kutsub Euroopa Komisjoni seetõttu üles tagama 
välistegevuseks eraldatud vahendite raames piisavaid rahalisi vahendeid 
rahvusvahelisele koostööle ja kolmandate riikide toetuseks, et saavutada keskkonna 
valdkonnas ühiselt kindlaksmääratud eesmärgid; nõuab vajalikku rahalist toetust 
keskkonnaalase piiriülese koostöö läbiviimiseks nii ELis kui ka naaberriikidega;
nõuab rahastamisvahendit, et abistada arenguriike Montreali protokolli eesmärkide 
elluviimisel; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Margrete Auken

Muudatusettepanek 10
Lõige 4 a (uus)

4 a. juhib tähelepanu Euroopa Liidu suurenevatele rahvusvahelistele kohustustele 
keskkonna valdkonnas; kutsub Euroopa Komisjoni seetõttu üles tagama 
välistegevuseks eraldatud vahendite raames piisavaid rahalisi vahendeid 
rahvusvahelisele koostööle ja kolmandate riikide toetuseks, et saavutada keskkonna 
valdkonnas ühiselt kindlaksmääratud eesmärgid; soovitab temaatilise instrumendi 
lisamist keskkonnaalasteks välismeetmeteks, et rahastada keskkonnadiplomaatia 
prioriteete, mis puudutavad näiteks kliimakaitse poliitika pingutusi ja riikidevahelisi 
keskkonnaalaseid kokkuleppeid; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 11
Lõige 5

kustutatud

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Dorette Corbey

Muudatusettepanek 12
Lõige 5

5. on mures plaanide pärast rahastada Natura 2000 programmi peaaegu täielikult 
struktuuri- ja maaelu, samuti kalanduse arendamise vahenditest, kuna sellega seoses 
jääks individuaalsete võrgustike rahastamisega seotud lõppotsuste tegemine 
liikmesriikidele; on mures, et käesolev ettepanek (kustutatud) toob kaasa Natura 2000 
programmi valdkondade alarahastamise; nõuab, et viidaks sisse garantiid, nagu nt 
vahendite sihtotstarbeline eraldamine, et tagada vahendite piisav kättesaadavus 
maaelu arendamise, struktuuri- ja kalandusvahenditest; tunnistab, et Natura 2000 
võrgustiku haldamise rahastamises tekivad olulised lüngad nende menetluste puhul, 
mida ei ole võimalik rahastada maaelu arendamise ja struktuuriprogrammide 
raames, ning nõuab garantiid selle kohta, et nimetatud tegevusi võiks rahastada 
LIFE+ raames, samuti seda, et kättesaadavad eelarvevahendid oleksid 
rahastamiseks piisavad; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 13
Lõige 5

5. on mures plaanide pärast rahastada Natura 2000 programmi peaaegu täielikult 
struktuuri- ja maaelu arendamise vahenditest, kuna sellega seoses jääks 
individuaalsete võrgustike rahastamisega seotud lõppotsuste tegemine 
liikmesriikidele; nõuab eraldi rahastamisvahendit Natura 2000 programmi jaoks; on 
seisukohal, et isegi struktuuri- või maaelu arendamise vahendite kärpimine ei anna 
parimat lahendust; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Margrete Auken

Muudatusettepanek 14
Lõige 5

5. on mures plaanide pärast rahastada Natura 2000 programmi peaaegu täielikult 
struktuuri- ja maaelu arendamise vahenditest, kuna sellega seoses jääks 
individuaalsete võrgustike rahastamisega seotud lõppotsuste tegemine 
liikmesriikidele; on mures, et käesolev ettepanek toob kaasa Natura 2000 programmi 
valdkondade alarahastamise, kui ettepanekuga ei kaasne vahendite sihtotstarbelist 
eraldamist; nõuab Natura 2000 programmi jaoks kas eraldi rahastamisvahendit või 
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LIFE+ programmi rahastamisvahendi olulist suurendamist, kaasates viimasesse ka 
bioloogilise mitmekesisuse spetsiaalse rahastamisvahendi, et saavutada Natura 2000 
programmi eesmärgid; on seisukohal, et pakutud eeskirjade vajalikud parandused 
maaelu arendamise, struktuuri- ja kalandusvahendite kohta peavad muuhulgas 
sisaldama ka sätteid, mis muudavad struktuurivahendite eraldamise sõltuvaks 
piisavatest siseriiklikest Natura 2000 finantsplaanidest; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Marcello Vernola

Muudatusettepanek 15
Lõige 5

5. on mures plaanide pärast rahastada Natura 2000 programmi peaaegu täielikult struktuuri-
ja maaelu arendamise vahenditest, kuna sellega seoses jääks individuaalsete võrgustike 
rahastamisega seotud lõppotsuste tegemine liikmesriikidele; on mures, et käesolev 
ettepanek toob kaasa Natura 2000 programmi valdkondade alarahastamise, kui 
ettepanekuga ei kaasne vahendite sihtotstarbelist eraldamist; on mures, et olulisi 
ökosüsteeme, mis ei puuduta ei põllu- ega metsamajandust (nt merealad), ei rahastata 
piisavalt; nõuab Natura 2000 programmi jaoks kas eraldi rahastamisvahendit või LIFE+ 
programmi rahastamisvahendi olulist suurendamist, kaasates viimasesse ka bioloogilise 
mitmekesisuse ja liikide ning prioriteetsete looduslike elupaikade säilitamise meetmete
spetsiaalse rahastamisvahendi, et saavutada Natura 2000 programmi eesmärgid;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja: Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 16
Lõige 5 a (uus)

5 a. tervitab Euroopa Komisjoni seisukohta, mille kohaselt ELi maaelu arendamise ja 
struktuurivahendid peaksid andma olulise panuse Nature 2000 võrgustiku 
kaasrahastamiseks; tervitab ka Natura 2000 programmile vahendite eraldamist 
maaelu arendamise ja struktuurivahenditest; on aga seisukohal, et nimetatud 
parandused peaksid muuhulgas sisaldama järgmisi sätteid: 
- muuta struktuurivahendite eraldamine sõltuvaks Natura 2000 piisavatest 

siseriiklikest rahastamisplaanidest, nii nagu see on ette nähtud 
finantsperspektiivi teatises; 

- maaelu arendamise vahend peaks sisaldama eesmärki, mis on sihtotstarbeliselt 
seotud Natura 2000 programmiga ja vähimat kindlaksmääratud protsendimäära, 
mida selle eesmärgi täitmiseks võib kulutada, nii nagu on tehtud teiste maaelu 
arengu eesmärkide puhul; ja kajastama antud lisaprioriteeti täiendava rahalise 
vahendiga maaelu arendamiseks; 
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 17
Lõige 5 a (uus)

5 a. soovitab tungivalt, et Natura 2000 programmi vahendid oleksid maaelu arendamise, 
struktuuri-, kalandus- ja LIFE+ vahendite hulgas selge sihtotstarbelise eraldusega, 
kuna vastasel korral satuks ohtu Göteborgi strateegia elluviimine ja sidusrühmad 
jääksid ebakindlasse olukorda; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 18
Lõige 5 a (uus)

5 a. rõhutab keskkonnaalaste valitsusväliste organisatsioonide tähtsust 
keskkonnapoliitika arendamisel ja elluviimisel, iseäranis uutes liikmesriikides ja 
kolmandates riikides, ning nõuab neile rahalist toetust; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 19
Lõige 6

6. tunneb muret, et väljapakutud ELi konkurentsivõime ja innovatsiooni 
raamprogramm ei taga vajalikku toetust keskkonnatehnoloogiatele ja toetab seetõttu
mõtet luua täiendav tegevusprogramm keskkonnatehnoloogiate edendamiseks ja 
toetamiseks ning innovatsiooni tugevdamiseks Lissaboni ja Göteborgi strateegiate 
raames; 

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 20
Lõige 6

6. toetab mõtet luua täiendav tegevusprogramm (kustutatud) innovatsiooni 
tugevdamiseks Lissaboni ja Göteborgi strateegiate raames sellistes valdkondades, 
nagu keskkonnatehnoloogiad, keskkonnauuringud ja uute antibiootikumide ja/või 
teiste ravimite arendamine; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 21
Lõige 6

6. toetab mõtet luua täiendav tegevusprogramm keskkonnatehnoloogiate ja keskkonnaalaste 
teadusuuringute edendamiseks ning toetamiseks, samuti innovatsiooni tugevdamiseks 
ning toetamiseks Lissaboni ja Göteborgi strateegiate raames; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 22
Lõige 6 a (uus)

6 a. väljendab muret paindlikkuse pärast rubriigis 3, mida püütakse kasutada 
rahvatervise poliitikavaldkondadele ette nähtud kulude vähendamiseks, ja pooldab 
vahendite sihtotstarbelist eraldamist kas summade eelneva äramääramise teel 
programme kindlaks määravates eeskirjades või alamrubriikide loomise teel, mis 
vastavad antud rubriigi üldistele eesmärkidele; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 23
Lõige 6 a (uus)

6 a. usub, et 2002. aasta oktoobris Brüsselis Euroopa Ülemkogul GAPi eelarve esimese 
samba (turuga seotud kulutused ja otsetoetused) osas saavutatud kokkulepe tuleb 
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uuesti läbi vaadata, et kiirendada maksete ümberpaigutamist teise sambasse 
(maaelu arendamine); on seisukohal, et mõlemad sambad — niipea kui see aastast 
2013 on teostatav — tuleb ühendada üheks lihtsustatud rahastamisvahendiks 
Euroopa maapiirkondadele, mis toetab keskkonnasõbralikke tootmisviise ja teisi 
maaelualaseid tegevusi; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 24
Lõige 6 b (uus)

6 b. kutsub liikmesriike üles näitama, kuidas nad toetavad rahaliselt Euroopa Liidu 
keskkonnaalaste eesmärkide elluviimist, arvestades eriti Natura 2000 võrgustiku 
haldamist, veepoliitika direktiivi kohaldamist ja Kyoto eesmärkide saavutamist, mis 
peaks olema siseriiklike strateegiliste raamide ja struktuurivahendi rakenduskavade 
heakskiitmise eeltingimus; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 25
Lõige 7

7. kiidab heaks plaanid suurendada tervise tegevusprogrammi rahastamist nii, et oleks 
rohkem võimalik arvestada kodanike huvide ja soovidega, samuti (kustutatud) uute 
või uuesti ilmnevate terviseprobleemidega (kustutatud); kutsub üles eraldama 
nimetatud tervise tegevusprogrammi raames rahalisi vahendeid meditsiinilistele 
teadusuuringutele, kaasa arvatud uute ravimite alased teadusuuringud, mis hõlmaksid 
ka haruldasi ja väga haruldasi, samuti troopilisi haigusi, selleks et vastavalt Lissaboni 
strateegiale edendada ja toetada innovatsiooni eesmärki; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 26
Lõige 7 a (uus)

7 a. nõuab, et tervishoiualastel ametiasutustel oleks eelarve, mis on vajalik ELi poolt 
nendele määratud ülesannete täitmiseks; 
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Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 27
Lõige 7 b (uus)

7 b. peab oluliseks, et eelarvevahendid meditsiinialaste teadusuuringute toetamiseks 
kavandatakse ette, seda selleks, et edendada innovatsiooni ja arendada uusi 
antibiootikume tuntud haiguste vastu, nagu näiteks gripp, eesmärgiga astuda vastu 
niisuguste haigustekitajate uutele resistentsustele; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Jutta Haug

Muudatusettepanek 28
Lõige 8 a (uus)

8 a. nõuab detsentraliseeritud ametiasutustele lisarubriiki või alamrubriiki; rõhutab, et 
ametiasutuste rahastamine peaks olema kooskõlas nendele määratud ülesannetega 
ja kajastuma tööprogrammis; järelikult peab ametiasutustel olema piisavalt rahalisi 
vahendeid, et oma programme ellu viia; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 29
Lõige 9

9. toetab mõtet ühendada ELi tasandil vahendid ja teadmised selleks, et luua tegelik 
hinna ja kvaliteedi suhe, näiteks erinevate kriisiolukordade ärahoidmise ja nendeks 
valmistumise plaanides; teeb ettepaneku, et uus solidaarsuse ja kiirreageerimisvahend 
kataks Euroopa Haiguste Preventsiooni ja Tõrje Keskuse kaudu looduskatastroofid, 
näiteks üleujutused, samuti haiguspuhangute ning bioterrorismi tagajärgede vältimise 
ja minimeerimise; 

Or. en



AM\552605ET.doc 11/11 PE 353.367v01-00

ET

Muudatusettepaneku esitaja: Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 30
Lõige 9 a (uus)

9 a. on seisukohal, et avalikkus annab eelistuse teda kaitsvatele tegevustele ja eeldab 
seetõttu ka piisavate vahendite olemasolu, pidades eelkõige silmas Euroopa 
Ravimihindamisametit (EMEA), Euroopa Toiduohutusametit (EFSA) ning 
Euroopa Haiguste Preventsiooni ja Tõrje Keskust (ECDC); 

Or. en


