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Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 1
(1a) bekezdés (új)

(1a) tudomásul veszi, hogy a Bizottság a bruttó nemzeti jövedelem 1,24%-át javasolja a 
teljes költségvetés plafonértékének a politikák végrehajtására; e százalékot a 
legkisebb elfogadható finanszírozásnak tekinti, és ellenáll az úgynevezett „hatok 
levele” aláírói stratégiájának, mely az erőforrások plafonértékének a GNP 1%-ára 
való csökkentését követeli, amely ellehetetlenítené a szükséges környezetvédelmi 
politikák maradéktalan végrehajtását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 2
(3) bekezdés

(3) nyomatékosan támogatja a környezetvédelmi és egészségügyi politikák bevonását az 
egyéb politikák, mint a közlekedés, az energetika, a halászat és a regionális politika
területére, de hangsúlyozza, hogy ez nem lehet mentség a szükséges egyedi 
környezetvédelmi és egészségügyi programok finanszírozásának csökkentésére;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 3
(3) bekezdés

(3) nyomatékosan támogatja a környezetvédelmi és egészségügyi politikák bevonását az 
egyéb politikák, mint a mezőgazdaság, a halászat és a regionális politika területére, 
de hangsúlyozza, hogy ez nem lehet mentség a szükséges egyedi környezetvédelmi és 
egészségügyi programok finanszírozásának csökkentésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marcello Vernola

Módosítás: 4
(3) bekezdés

(3) nyomatékosan támogatja a környezetvédelmi és egészségügyi politikák bevonását az 
egyéb politikák területére, de hangsúlyozza, hogy ez nem lehet mentség a szükséges 
egyedi környezetvédelmi és egészségügyi programok finanszírozásának 
csökkentésére, és nem zavarhatja meg az ilyen programok egyes célkitűzéseit;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 5
(3a) bekezdés (új)

(3a) úgy véli, hogy tekintettel a következő bővítésre, a jelenlegi pénzügyi terv által 
biztosított környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági finanszírozás 
mértéke nem lesz elégséges a 2007-2013. év közötti időszakra; rámutat, hogy nem 
fogják elérni e közös célkitűzéseket e politikák során a kibővült Európában az új 
tagállamok jelentős pénzügyi támogatása nélkül;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 6
(4) bekezdés

(4) támogatja egy közös pénzügyi eszköz (LIFE+) létrehozását a környezetvédelem 
számára, de kéri a jövőbeli pénzügyi igények alapos értékelését, különös tekintettel 
arra, hogy a javaslat beépíti a LIFE+ keretébe a rendes előkészítő munka 
finanszírozását; úgy véli továbbá, hogy elő kell irányozni a környezetvédelmi 
szervezetek és projekt tevékenységek finanszírozásának minimális arányát, többek 
között a természetvédelem területén;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 7
(4) bekezdés

(4) támogatja egy közös pénzügyi eszköz (LIFE+) létrehozását a környezetvédelem 
számára, de kéri a jövőbeli pénzügyi igények alapos értékelését; felhívja a figyelmet 
az Európai Unió növekvő nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségeire;
hangsúlyozza az új program alapos nyomon követésének és értékelésének 
szükségességét, illetve annak szükségességét, hogy az eredményeket felhasználják a 
program későbbi felülvizsgálatához;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 8
(4) bekezdés

(4) támogatja egy közös pénzügyi eszköz (LIFE+) létrehozását a környezetvédelem 
számára, kéri a költségvetésének jelentős növelését és egy természetvédelmi 
komponens hozzáadását, valamint kéri a jövőbeli pénzügyi igények alapos 
értékelését; felhívja a figyelmet az Európai Unió növekvő nemzetközi 
környezetvédelmi kötelezettségeire; ezért felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson 
megfelelő mértékű finanszírozást a nemzetközi együttműködés és a harmadik 
országoknak nyújtott támogatás számára a környezetvédelem területén a külső 
fellépésekre szolgáló eszközök keretében;

Or. en



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

HU

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 9
(4a) bekezdés (új)

(4a) felhívja a figyelmet az Európai Unió menetközi környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásainak növekedésére;  ezért felhívja a Bizottságot, hogy a külső 
intézkedések eszközein belül biztosítson elegendő forrásokat a nemzetőzi 
együttműködésre és támogatást a harmadik országok számára a közösen kialakított 
célok eléréséhez a környezetvédelem területén; felhív a határokon átívelő 
környezetvédelmi együttműködéshez szükséges pénzügyi támogatásra mind az 
Unión belül, mind a szomszédos országokkal; felhív egy pénzügyi eszköz 
létrehozására, mely segíti a fejlődő országokat a montreali jegyzőkönyv céljainak 
végrehajtásában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 10
(4a) bekezdés (új)

(4a) felhívja a figyelmet az Európai Unió menetközi környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásainak növekedésére;  ezért felhívja a Bizottságot, hogy a külső 
intézkedések eszközein belül biztosítson elegendő forrásokat a nemzetközi 
együttműködésre és támogatást a harmadik országok számára a közösen kialakított 
célok eléréséhez a környezetvédelem területén; ajánlást tesz a környezetvédelmi 
külső intézkedés tematikus eszközének kiegészítésére, mely az EU olyan 
környezetvédelmi diplomáciai prioritásaival összefüggésben biztosít forrásokat, mint 
például az éghajlatváltozási erőfeszítések és a multinacionális környezetvédelmi 
megállapodások;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 11
(5) bekezdés

(5) törölve

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

Módosítás: 12
(5) bekezdés

(5) aggódását fejezi ki azon tervek miatt, hogy a Natura 2000 programot csaknem 
kizárólag a strukturális és vidékfejlesztési, illetve a halászati alapokból 
finanszírozzák, mert ez az egyes társulások finanszírozásával kapcsolatos végső 
döntést a tagállamokra hagyná; attól tart, hogy ez a javaslat nem biztosít megfelelő 
mértékű finanszírozást a Natura 2000 területei részére; felhívást intéz garanciák, 
például előirányzatok létrehozására, melyek megfelelően biztosítják a 
vidékfejlesztési, strukturális és halászati alapokból származó finanszírozást;
elismeri, hogy jelentős eltérések alakulhatnak ki  a Natura 2000 hálózat kezelésének 
finanszírozása során a vidékfejlesztési és strukturális programokból származó 
finanszírozásra nem jogosult intézkedések és azon felhívások között, melyek 
garantálják a LIFE+ alapján történő finanszírozásra való jogosultságot ezen 
intézkedések részére, valamint azt, hogy a rendelkezésre álló költségvetés elégséges 
erre;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 13
(5) bekezdés

(5) aggódását fejezi ki azon tervek miatt, hogy a Natura 2000 programot csaknem 
kizárólag a strukturális és vidékfejlesztési alapokból finanszírozzák, mert ez az egyes 
társulások finanszírozásával kapcsolatos végső döntést a tagállamokra hagyná; kéri 
egy külön pénzügyi eszköz létrehozását a Natura 2000 számára; véleménye szerint a 
strukturális alapok vagy a vidékfejlesztési alap bebiztosítása nem a legjobb 
megoldás;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 14
(5) bekezdés

(5) aggódását fejezi ki azon tervek miatt, hogy a Natura 2000 programot csaknem 
kizárólag a strukturális és vidékfejlesztési alapokból finanszírozzák, mert ez az egyes 
társulások finanszírozásával kapcsolatos végső döntést a tagállamokra hagyná; attól 
tart, hogy ez a javaslat, amennyiben nem jár együtt hatékony, erre a célra történő 
elkülönítésekkel, a Natura 2000 területei részére nem biztosítana megfelelő mértékű 
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finanszírozást; kéri vagy egy külön pénzügyi eszköz létrehozását a Natura 2000 
számára, vagy a LIFE+ jelentős növelését egy csak a biológiai sokféleség 
finanszírozására szolgáló alappal való kiegészítése révén annak érdekében, hogy el 
lehessen érni a Natura 2000 célkitűzéseit; úgy véli, hogy a vidékfejlesztési, 
strukturális és halászati alapokról szóló rendelet javaslatának szükséges kiigazítása 
többek között magába foglalja azon rendelkezéseket, melyek a strukturális 
finanszírozás felszabadítását a Natura 2000 megfelelő nemzeti finanszírozási 
terveitől teszi függővé;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marcello Vernola

Módosítás: 15
(5) bekezdés

(5) aggódását fejezi ki azon tervek miatt, hogy a Natura 2000 programot csaknem 
kizárólag a strukturális és vidékfejlesztési alapokból finanszírozzák, mert ez az egyes 
társulások finanszírozásával kapcsolatos végső döntést a tagállamokra hagyná; attól 
tart, hogy ez a javaslat, amennyiben nem jár együtt hatékony, erre a célra történő 
elkülönítésekkel, a Natura 2000 területei részére nem biztosítana megfelelő mértékű 
finanszírozást; félelmét fejezi ki amiatt, hogy a sem a mezőgazdasághoz, sem az 
erdészethez nem tartozó ökoszisztémák (például tengeri élőhelyek) nem 
részesülnének megfelelő finanszírozásban; kéri vagy egy külön pénzügyi eszköz 
létrehozását a Natura 2000 számára, vagy a LIFE+ jelentős növelését egy csak a 
biológiai sokféleség, valamint az állatfajok és az elsődleges természetes élőhelyek 
védelmének finanszírozására szolgáló alappal való kiegészítése révén annak 
érdekében, hogy el lehessen érni a Natura 2000 célkitűzéseit;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 16
(5a) bekezdés (új)

(5a) üdvözli a Bizottság nyilatkozatát, mely szerint az EU vidékfejlesztési és strukturális 
alapjainak jelentősen hozzá kell járulnia a Natura 2000 hálózat 
társfinanszírozásához;  üdvözli továbbá a Natura 2000 finanszírozásának lehetővé 
tételét a vidékfejlesztési és strukturális alapokból; úgy véli továbbá, hogy az ilyen 
kiigazítások többek között az alábbi rendelkezéseket foglalják magukba:

- a strukturális finanszírozás felszabadítása a megfelelő Natura 2000 
finanszírozási tervek feltételéül kell szabni a pénzügyi tervről szóló 
közleményben rögzítetteknek megfelelően;
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- beiktatni a vidékfejlesztési alapok célkitűzései közé egy, kizárólag a Natura 
2000-t érintő célkitűzést, amit az e célkitűzésre fordítandó minimális 
százalékarány követ, a vidékfejlesztés egyéb célkitűzései esetében alkalmazott 
eljáráshoz hasonlóan; és a vidékfejlesztés pótlólagos finanszírozásának 
tükröznie kell ezt a célkitűzést;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 17
(5a) bekezdés (új)

(5a) határozottan javasolja, hogy a Natura 2000-t vidékfejlesztési, strukturális, halászati 
és LIFE+ alapokon belül világosan előirányozzák, melynek elmulasztása esetén a 
göteborgi stratégia végrehajtása bizonytalanná válik, és bizonytalanságban tartja az 
érintett feleket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 18
(5a) bekezdés (új)

(5a) hangsúlyozza a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek fontosságát és a 
környezetvédelmi politika végrehajtását, különösen az új tagállamokban és 
harmadik országokban, valamint követeli pénzügyi támogatásukat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 19
(6) bekezdés

(6) aggasztónak ítéli meg azt, hogy a javasolt Uniós versenyképességi és innovációs 
keretprogram nem biztosít megfelelő támogatást a környezetvédelmi 
technológiáknak és ezért támogatja egy további cselekvési program létrehozását a 
környezetvédelmi technológiák előmozdítására és támogatására az újítás ösztönzése 
céljából a lisszaboni és göteborgi stratégiákkal összhangban;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 20
(6) bekezdés

(6) támogatja egy további cselekvési program létrehozását a környezetvédelmi 
technológiák előmozdítására és támogatására az újítás ösztönzése céljából a lisszaboni 
és göteborgi stratégiákkal összhangban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 21
(6) bekezdés

(6) támogatja egy további cselekvési program létrehozását (törölve) az innováció
ösztönzése céljából a lisszaboni és göteborgi stratégiákkal összhangban az olyan 
területeken, mint az új környezetvédelmi technológiák, környezetvédelmi kutatás és 
az új antibiotikumok és/vagy egyéb gyógyszerek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 22
(6a) bekezdés (új)

(6a) Aggodalmát fejezi ki a 3. tételen belül a közegészségügyi politikák területén esedékes 
kiadások hátrányára alkalmazott rugalmasság miatt, és támogat valamilyen 
előirányzatot, akár a programokat létrehozó rendeletekben összegek meghatározása 
révén, akár az ezen tétel széleskörű célkitűzéseinek megfelelő altételek kialakítása 
révén;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 23
(6a) bekezdés (új)

(6a) úgy véli, hogy az Európai Tanács 2002 októberi brüsszeli ülésén kialakult, a KAP 
költségvetésének első pilléréről (piaci kiadásokról és közvetlen kifizetésekről) szóló 
megállapodást újra kellene tárgyalni a kifizetések második pillérhez (vidékfejlesztés) 
történő áthelyezésének felgyorsítására; úgy véli, hogy amint kifizetődő, 2013 után 
mindkét pillért egy leegyszerűsített finanszírozási mechanizmusba kell olvasztani a 
vidék Európája számára, támogatva a környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatokat 
és más vidéki tevékenységeket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 24
(6b) bekezdés (új)

(6b) felhívja a tagállamokat, hogy szemléltessék, hogyan nyújtanak pénzügyi támogatást 
az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez, különösen a Natura 2000 
hálózat kezeléséhez, a vízügyi keretirányelv végrehajtásához és a kiotói célok 
eléréséhez, mint a nemzeti stratégiai keretek és a strukturális finanszírozás operatív 
programjai jóváhagyásának előfeltételéhez; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 25
(7) bekezdés

(7) üdvözli az egészségügyi cselekvési program finanszírozásának növelésére irányuló 
terveket annak érdekében, hogy megfelelőbb választ lehessen adni a polgárok 
aggályaira és kívánságaira és (törölve) a felmerülő egészségügyi veszélyekre;
felhívást intéz továbbá arra, hogy ezen Egészségügyi Cselekvési Program biztosítson 
forrásokat orvosi kutatásra, többek között új gyógyszerek kutatására, köztük a ritka, 
gyermek vagy trópusi betegségek elleni gyógyszerekre az innovációs célkitűzés 
ösztönzésére és támogatására, a lisszaboni stratégiával összhangban;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 26
(7a) bekezdés (új)

(7a) Ragaszkodik ahhoz, hogy az egészségügyet érintő ügynökségek rendelkezzenek a az 
Unió által hozzájuk rendelt feladatok elvégzéséhez szükséges költségevetéssel;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 27
(7b) bekezdés (új)

(7b) alapvető fontosságúnak véli, hogy a költségvetési erőforrásokat előirányozzák a az 
orvosi kutatás támogatására mind az innováció ösztönzésére, mind az ismert 
betegségek, mint az influenza elleni új antibiotikumok kifejlesztésére, melyek 
felveszik a harcot ezen kórokozók rezisztenciájával; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jutta D. Haug

Módosítás: 28
(8a) bekezdés (új)

(8a) felhívást intéz további tétel vagy altételre a decentralizált ügynökségek számára; 
rámutat, hogy az ügynökségek finanszírozása összhangban kell legyen a hozzájuk 
rendelt feladatokkal és meg kell valósulnia a munkaprogramban; az 
ügynökségeknek ebből következően rendelkezniük kell elégséges forrásokkal 
munkaprogramjuk végrehajtásához;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 29
(9) bekezdés

(9) támogatja a források és a szakértelem EU-szinten történő összevonásának gondolatát 
annak érdekében, hogy a pénzért valódi értéket kapjunk, például a különböző 
válsághelyzetekre vonatkozó megelőzési és készenléti tervek területén; javasolja, hogy 
az új szolidaritási és gyorsreagálási eszköz terjedjen ki a természeti katasztrófákra, 
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mint például az árvizekre, valamint a bioterrorizmus és a fertőző járványok hatásainak 
megelőzésére és minimálisra csökkentésére az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ révén;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 30
(9a) bekezdés (új)

(9a) úgy véli, hogy a nyilvánosság kiemelten kezeli azon tevékenységeket, melyek 
megvédik őket, és ezért azt várja, hogy a források elégségesek legyenek, különösen 
az  Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (EMEA), az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az  Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) tekintetében;

Or. en


