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Lausuntoluonnos (PE 349.894v01-00)
Jutta D. Haug
rahoitusnäkymistä 2007–2013
(KOM(2004)0487 – 2004/2209(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 1
1 a kohta (uusi)

1 a. panee merkille, että komissio on ehdottanut hyväksyttyjen toimintalinjojen 
täytäntöönpanemiseksi kokonaisbudjettia, joka on 1,24 prosenttia 
bruttokansantulosta; pitää tätä minimirahoituksena, jota alemmas ei voida mennä, 
ja vastustaa nk. kuuden nettomaksajan kirjeen allekirjoittajien vaatimusta, että 
varojen enimmäismäärä laskettaisiin 1 prosenttiin EU:n bruttokansantulosta, sillä 
tämä estäisi välttämättömien ympäristötoimien täysimääräisen rahoittamisen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 2
3 kohta

3. kannattaa ympäristö- ja terveysnäkökohtien ottamista huomioon muiden politiikkojen, 
kuten liikenne-, energia-, maatalous-, kalastus- ja aluepolitiikan yhteydessä, mutta 
korostaa, että tätä ei pidä käyttää tekosyynä varsinaisten ympäristö- ja 
kansanterveysohjelmien tarvitseman rahoituksen vähentämiseksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 3
3 kohta

3. kannattaa ympäristö- ja terveysnäkökohtien ottamista huomioon muiden politiikkojen, 
kuten maatalous-, kalastus- ja aluepolitiikan yhteydessä, mutta korostaa, että tätä ei 
pidä käyttää tekosyynä varsinaisten ympäristö- ja kansanterveysohjelmien tarvitseman 
rahoituksen vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola

Tarkistus 4
3 kohta

3. kannattaa ympäristö- ja terveysnäkökohtien ottamista huomioon muiden politiikkojen 
yhteydessä, mutta korostaa, että tätä ei pidä käyttää tekosyynä varsinaisten ympäristö-
ja kansanterveysohjelmien tarvitseman rahoituksen vähentämiseksi ja että se ei saa 
vesittää kyseisten ohjelmien erityistavoitteita;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 5
3 a kohta (uusi)

3 a. katsoo tulevaa laajentumista ajatellen, että nykyisissä rahoitusnäkymissä tarjottu 
rahoitus ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuustoimiin ei ole riittävä 
tulevalla kaudella 2007–2013; huomauttaa, että näillä toimintalohkoilla yhteisiä 
tavoitteita ei edelleen laajentuneessa unionissa saavuteta ilman uusien 
jäsenvaltioiden merkittävää taloudellista tukemista;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 6
4 kohta

4. kannattaa yhden yhtenäisen ympäristörahoitusvälineen (LIFE+) luomista, mutta 
kehottaa arvioimaan huolellisesti tulevia rahoitustarpeita ottaen etenkin huomioon, 
että ehdotuksessa sisällytetään säännöllisen valmistelevan työn rahoitus 
LIFE+:n puitteisiin; katsoo lisäksi, että ympäristöjärjestöille ja projektitoimintaan 
muun muassa luonnonsuojelun alalla olisi kohdennettava tietty vähimmäisrahoitus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 7
4 kohta

4. kannattaa yhden yhtenäisen ympäristörahoitusvälineen (LIFE+) luomista, mutta 
kehottaa arvioimaan huolellisesti tulevia rahoitustarpeita; korostaa tarvetta seurata ja 
arvioida tarkasti uuden ohjelman täytäntöönpanoa ja käyttää arvioinnin tuloksia 
hyväksi ohjelmaa myöhemmin tarkistettaessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 8
4 kohta

4. kannattaa yhden yhtenäisen ympäristörahoitusvälineen (LIFE+) luomista, pyytää 
korottamaan huomattavasti sen budjettia ja lisäämään luonnonsuojelun siihen 
uudeksi osa-alueeksi sekä kehottaa arvioimaan huolellisesti tulevia rahoitustarpeita; 
kiinnittää huomiota Euroopan unionin lisääntyviin kansainvälisiin sitoumuksiin 
ympäristöasioissa; kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että kansainvälisen 
yhteistyön rahoitus on riittävää ja että kolmansia maita tuetaan ympäristöasioissa 
ulkoisten toimien välineen avulla;

Or. en



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

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 9
4 a kohta (uusi)

4 a. kiinnittää huomiota Euroopan unionin lisääntyviin kansainvälisiin sitoumuksiin 
ympäristöasioissa; kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että kansainvälisen 
yhteistyön rahoitus on riittävää ja että kolmansia maita tuetaan ympäristöasioissa 
ulkoisten toimien välineen avulla, jotta yhteisesti sovitut ympäristöalan tavoitteet 
voidaan saavuttaa; kehottaa myöntämään tarvittavaa taloudellista tukea rajat 
ylittävään ympäristöalan yhteistyöhön sekä EU:n sisällä että sen naapurimaiden 
kanssa; kehottaa luomaan rahoitusvälineen, jolla autetaan kehitysmaita 
toteuttamaan Montrealin pöytäkirjan tavoitteet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 10
4 a kohta (uusi)

4 a. kiinnittää huomiota Euroopan unionin lisääntyviin kansainvälisiin sitoumuksiin 
ympäristöasioissa; kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että kansainvälisen 
yhteistyön rahoitus on riittävää ja että kolmansia maita tuetaan ympäristöasioissa 
ulkoisten toimien välineen avulla, jotta yhteisesti sovitut ympäristöalan tavoitteet 
voidaan saavuttaa; suosittelee, että otetaan käyttöön ympäristöalan ulkoisten 
toimien väline, josta rahoitettaisiin EU:n ympäristödiplomatian ensisijaisia 
tavoitteita, kuten esimerkiksi ilmastopoliittisia tavoitteita ja monenvälisiin 
ympäristöalan sopimuksiin liittyviä tavoitteita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 11
5 kohta

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Dorette Corbey

Tarkistus 12
5 kohta

5. panee huolestuneena merkille suunnitelmat Natura 2000 -ohjelman rahoittamisesta 
lähes pelkästään rakennerahastoista ja maaseudun kehittämisvaroista sekä 
kalatalouden varoista, koska näin lopulliset päätökset verkostojen rahoituksesta 
jäisivät jäsenvaltioiden vastuulle; pelkää, että tällainen ehdotus (poistetaan) johtaa 
siihen, että Natura 2000 -hankkeet saavat liian vähän rahoitusta; vaatii takaamaan, 
esimerkiksi korvamerkitsemällä, riittävän rahoituksen saamisen maaseudun 
kehittämisvaroista, rakennerahastoista ja kalatalousvaroista; tunnustaa, että 
Natura 2000 -verkoston rahoitus jää huomattavan vaillinaiseksi niiden toimien 
osalta, jotka eivät ole oikeutettuja maaseudun kehittämisvaroista tai 
rakenneohjelmista maksettavaan rahoitukseen, ja vaatii takaamaan sen, että näihin 
toimiin voidaan saada rahoitusta LIFE+:sta ja että käytettävissä oleva budjetti on 
sopivan suuri;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 13
5 kohta

5. panee huolestuneena merkille suunnitelmat Natura 2000 -ohjelman rahoittamisesta 
lähes pelkästään rakennerahastoista ja maaseudun kehittämisvaroista, koska näin 
lopulliset päätökset verkostojen rahoituksesta jäisivät jäsenvaltioiden vastuulle; 
(poistetaan) kehottaa (poistetaan) luomaan erillisen Natura 2000 -rahoitusvälineen 
(poistetaan); katsoo, ettei edes rakennerahastojen tai maaseudun kehittämisvarojen 
kohdentaminen tarjoa parasta mahdollista ratkaisua;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 14
5 kohta

5. panee huolestuneena merkille suunnitelmat Natura 2000 -ohjelman rahoittamisesta 
lähes pelkästään rakennerahastoista ja maaseudun kehittämisvaroista, koska näin 
lopulliset päätökset verkostojen rahoituksesta jäisivät jäsenvaltioiden vastuulle; 
pelkää, että tällainen ehdotus ilman tehokasta korvamerkitsemistä johtaa siihen, että 
Natura 2000 -hankkeet saavat liian vähän rahoitusta; kehottaa joko luomaan erillisen 
Natura 2000 -rahoitusvälineen tai lisäämään huomattavasti LIFE+-ohjelman rahoitusta 
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ja sisällyttämään siihen biologista monimuotoisuutta koskevan rahaston, jotta 
Natura 2000 -tavoitteet voidaan saavuttaa; katsoo, että maaseudun kehittämisvaroja, 
rakennerahastoja ja kalatalouden rahoitusvälinettä koskevia asetusehdotuksia on 
mukautettava muun muassa siten, että rakennerahastojen rahoitusta voi saada 
vasta asianmukaisten kansallisten Natura 2000 -rahoitussuunnitelmien esittämisen 
jälkeen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marcello Vernola

Tarkistus 15
5 kohta

5. panee huolestuneena merkille suunnitelmat Natura 2000 -ohjelman rahoittamisesta 
lähes pelkästään rakennerahastoista ja maaseudun kehittämisvaroista, koska näin 
lopulliset päätökset verkostojen rahoituksesta jäisivät jäsenvaltioiden vastuulle; 
pelkää, että tällainen ehdotus ilman tehokasta korvamerkitsemistä johtaa siihen, että 
Natura 2000 -hankkeet saavat liian vähän rahoitusta; pelkää myös, että merkittävät 
ekosysteemit, jotka eivät kuulu maa- eikä metsätalouden piiriin (esimerkiksi 
merialueet), jäävät vaille riittävää rahoitusta; kehottaa joko luomaan erillisen 
Natura 2000 -rahoitusvälineen tai lisäämään huomattavasti LIFE+-ohjelman rahoitusta 
ja sisällyttämään siihen biologista monimuotoisuutta ja ensisijaisten lajien ja 
luontotyyppien suojelua koskevan rahaston, jotta Natura 2000 -tavoitteet voidaan 
saavuttaa;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 16
5 a kohta (uusi)

5 a. pitää myönteisenä komission toteamusta, että EU:n maaseudun kehittämis- ja 
rakennerahastojen olisi osallistuttava merkittävällä osuudella 
Natura 2000 -verkoston yhteisrahoitukseen; on tyytyväinen myös siihen, että 
Natura 2000 -hankkeita voidaan rahoittaa maaseudun kehittämis- ja 
rakennerahastoista; katsoo kuitenkin, että muun muassa seuraavat säännökset 
olisivat tarpeen:

– rakennerahastovarojen vapauttamisen ehdoksi olisi asetettava 
asianmukaisten kansallisten Natura 2000 -rahoitussuunnitelmien 
esittäminen, kuten rahoitusnäkymistä annetussa tiedonannossa on esitetty



AM\552605FI.doc 7/11 PE 353.367v01-00

FI

– maaseudun kehittämisrahastolla olisi oltava yksi pelkästään Natura 2000:lle 
omistettu tavoite, johon käytettävä minimiosuus olisi määriteltävä, kuten on 
tehty muiden maaseudun kehittämistavoitteiden osalta; tämän uuden 
lisätavoitteen myötä maaseudun kehittämisvaroja olisi myös lisättävä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 17
5 a kohta (uusi)

5 a. suosittelee voimakkaasti, että Natura 2000 korvamerkitään selvästi maaseudun 
kehittämis-, rakenne-, kalatalous- ja LIFE+-rahastoissa, sillä muussa tapauksessa 
Göteborgin strategian toteutus vaarantuu ja sidosryhmät joutuvat elämään 
epätietoisuudessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 18
5 a kohta (uusi)

5 a. korostaa ympäristöalan kansalaisjärjestöjen merkitystä ympäristöpolitiikan 
kehittämisessä ja täytäntöönpanossa erityisesti uusissa jäsenvaltioissa ja yhteisön 
ulkopuolisissa maissa ja pyytää tukemaan niitä taloudellisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 19
6 kohta

6. on huolissaan siitä, ettei ehdotettu EU:n kilpailukykyä ja innovaatioita koskeva 
puiteohjelma takaa asianmukaista tukea ympäristöteknologialle ja näin ollen 
kannattaa ajatusta lisäohjelman luomisesta edistämään ja tukemaan 
ympäristöteknologiaa, jotta voidaan lisätä Lissabonin ja Göteborgin strategioissa 
peräänkuulutettua innovointia;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 20
6 kohta

6. kannattaa ajatusta lisäohjelman luomisesta edistämään (poistetaan) Lissabonin ja 
Göteborgin strategioissa peräänkuulutettua innovointia sellaisilla aloilla kuin uusi 
ympäristöteknologia, ympäristötutkimus ja uusien antibioottien ja/tai muiden 
lääkkeiden kehittäminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 21
6 kohta

6. kannattaa ajatusta lisäohjelman luomisesta edistämään ja tukemaan 
ympäristöteknologiaa ja ympäristöalan tutkimusta, jotta voidaan lisätä ja tukea
Lissabonin ja Göteborgin strategioissa peräänkuulutettua innovointia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 22
6 a kohta (uusi)

6 a. on huolestunut otsakkeeseen 3 sovelletuista joustoista, jotka koituvat 
kansanterveysalalle suunniteltujen menojen tappioksi, ja suosittelee jonkintyyppistä 
korvamerkitsemistä joko vahvistamalla ohjelmien perustamisasetuksissa tietyt 
määrät tai luomalla tämän otsakkeen yleistavoitteita vastaavia alaotsakkeita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 23
6 a kohta (uusi)

6 a. katsoo, että Brysselin Eurooppa-neuvostossa lokakuussa 2002 maatalousbudjetin 
ensimmäisestä pilarista (markkinamenot ja suorat maksut) aikaansaadusta 
sopimuksesta olisi neuvoteltava uudelleen pyrkien vauhdittamaan maksujen siirtoa
toiseen pilariin (maaseudun kehittäminen); katsoo, että mahdollisimman pian 
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vuoden 2013 jälkeen molemmat pilarit olisi yhdistettävä yhdeksi yksinkertaiseksi 
Euroopan maaseudun rahoitusvälineeksi, jolla tuetaan ympäristöystävällistä 
maanviljelyä ja muuta maaseudun toimintaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 24
6 b kohta (uusi)

6 b. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan, miten ne tukevat taloudellisesti unionin 
ympäristötavoitteiden saavuttamista, etenkin Natura 2000 -verkoston ylläpitämistä, 
vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanoa ja Kioton tavoitteiden saavuttamista, 
ennakkoehtona rakennerahoitukseen liittyvien kansallisten strategiapuitteiden ja 
toimenpideohjelmien hyväksymiselle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 25
7 kohta

7. pitää myönteisenä suunnitelmia lisätä kansanterveysalan toimintaohjelman rahoitusta, 
jotta voidaan reagoida tehokkaammin kansalaisten huolenaiheisiin ja toiveisiin ja 
toistuviin tai uusiin terveyttä uhkaaviin vitsauksiin; toivoo, että tässä 
kansanterveysalan toimintaohjelmassa varataan rahoitusta myös lääketieteelliseen 
tutkimukseen, kuten uusien lääkkeiden sekä harvinaisten tautien ja trooppisten 
sairauksien tutkimukseen, Lissabonin strategian mukaisten innovaatiotavoitteiden 
edistämiseksi ja tukemiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 26
7 a kohta (uusi)

7 a. ilmoittaa kannattavansa lämpimästi, että kansanterveysalan virastoille myönnetään 
tarvittavat määrärahat, jotta ne pystyvät hoitamaan EU:n niille antamat tehtävät;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 27
7 b kohta (uusi)

7 b. pitää välttämättömänä suunnata rahoitusta lääketieteelliseen tutkimukseen sekä 
innovaatioiden edistämiseksi että uusien antibioottien kehittämiseksi tunnettuja 
sairauksia kuten flunssaa vastaan, jotta myös näiden mikrobien uudet 
vastustuskykyiset muodot pystyttäisiin taltuttamaan;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 28
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa luomaan uuden otsakkeen tai alaotsakkeen hajautettuja erillisvirastoja 
varten; huomauttaa, että erillisvirastojen saaman rahoituksen olisi oltava niille 
annettujen ja työohjelmaan kirjattujen tehtävien mukainen; katsoo, että 
erillisvirastojen on näin ollen saatava riittävästi rahoitusta pystyäkseen 
toteuttamaan työohjelmansa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 29
9 kohta

9. kannattaa ajatusta resurssien ja asiantuntemuksen kokoamisesta yhteen EU:n tasolla, 
jotta saadaan todellista vastinetta sijoituksille esimerkiksi erilaisten kriisitilanteiden 
varalle luotuihin ehkäisy- ja valmiussuunnitelmiin; ehdottaa, että uusi yhteisvastuun ja 
nopean toiminnan väline kattaisi luonnonmullistukset, kuten tulvat, ja
kulkutautiepidemioiden ja bioterrorismin estämisen ja niiden vaikutusten 
minimoinnin Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen välityksellä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 30
9 a kohta (uusi)

9 a. ottaa huomioon, että suuri yleisö asettaa etusijalle toimet, joiden tarkoituksena on 
suojata heitä, ja odottaa sen tähden, että erityisesti Euroopan lääkevirastolle, 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskukselle myönnetään riittävästi rahoitusta;

Or. en


