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Pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 1
1a dalis (nauja)

1a. Atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija patvirtintai politikai įgyvendinti pasiūlė bendrą 
biudžetą ne didesnį kaip 1,24 proc. nuo bendrųjų nacionalinių pajamų; mano,kad šis 
procentas gali būti minimalus priimtinas finansavimas ir nepritaria vadinamųjų 
„Šešeto laišką“ pasirašiusiųjų strategijai, kurioje prašoma išteklių ribą sumažinti iki 1 
proc. nuo ES bendrųjų nacionalinių pajamų, kadangi tuomet būtų neįmanoma iki galo 
įgyvendinti būtiną aplinkos apsaugos politiką;

Or.en

Pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 2
3 dalis

3. Labai palankiai vertina tai, kad aplinkos apsaugos ir sveikatos politikos aspektai įtraukti į 
kitas politikos sritis, pvz.,į transporto, energetikos, žemės ūkio, žuvininkystės ir 
regioninę politiką, tačiau pabrėžia, kad tuo neturėtų būti naudojamasi kaip dingstimi 
sumažinti būtinų pavienių aplinkos apsaugos ir sveikatos programų finansavimą;
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Or.en

Pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 3
3 dalis

3. Labai palankiai vertina tai, kad aplinkos apsaugos ir sveikatos politikos aspektai įtraukti į 
kitas politikos sritis, pvz., žemės ūkio, žuvininkystės ir regioninę politiką, tačiau 
pabrėžia, kad tuo neturėtų būti naudojamasi kaip dingstimi sumažinti būtinų pavienių 
aplinkos apsaugos ir sveikatos programų finansavimą;

Or.en

Pateikė Marcello Vernola

Pakeitimas 4
3 dalis

3. Labai palankiai vertina tai, kad aplinkos apsaugos ir sveikatos politikos aspektai įtraukti į 
kitas politikos sritis, tačiau pabrėžia, kad tuo neturėtų būti naudojamasi kaip dingstimi 
sumažinti būtinų pavienių aplinkos apsaugos ir sveikatos programų finansavimą; ir 
neturėtų iškraipyti tokių programų specialiųjų tikslų;

Or.it

Pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 5
3a dalis (nauja)

3a. Mano, kad dėl tolesnės Europos Sąjungos plėtros neužteks dabartinėse Finansinėse 
perspektyvose aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos sritims 
numatyto finansavimo; nurodo, kad dar labiau išsiplėtusioje Europos Sąjungoje be 
esminės finansinės paramos naujoms valstybėms narėms šiose politikos srityse 
nepavyks pasiekti bendrų tikslų;

Or.en
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Pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 6
4 dalis

4. Pritaria minčiai sukurti vieną aplinkos apsaugos finansinę priemonę (LIFE+), tačiau 
ragina atidžiau įvertinti būsimus finansinius poreikius, ypač atsižvelgti į tai, kad 
pasiūlyme būtų numatytas nuolatinių LIFE+ pagrindų plano paruošiamųjų darbų 
finansavimas; mano, kad reikia numatyti minimalų finansavimą aplinkos apsaugos 
organizacijoms ir projektų įgyvendinimo veiklai, įskaitant gamtos draustinius;

Or.en

Pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 7
4 dalis

4. Pritaria minčiai sukurti vieną aplinkos apsaugos finansinę priemonę (LIFE+), tačiau 
ragina atidžiau įvertinti būsimus finansinius poreikius, pabrėžia, kad svarbu atidžiai 
sekti ir vertinti, kaip įgyvendinama nauja programa , o jos įvertinimo rezultatus 
panaudoti vėliau,  peržiūrint programą;

Or. en

Pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 8
4 dalis

4. Pritaria minčiai sukurti vieną aplinkos apsaugos finansinę priemonę (LIFE+), prašo iš 
esmės padidinti numatytą biudžetą, įtraukti punktą apie gamtos apsaugą ir ragina 
atidžiau įvertinti būsimus finansinius poreikius; atkreipia dėmesį į vis didėjančius 
Europos Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus aplinkos apsaugos srityje; todėl ragina 
Komisiją užtikrinti, kad tarptautinis bendradarbiavimas ir parama trečiosioms šalims 
aplinkos apsaugos srityje būtų pakankamai finansuojami pasinaudojant išorės veiksmų 
priemonėmis;

Or.en

Pateikė Jutta D. Haug
Pakeitimas 9
4 a dalis (nauja)

4a. Atkreipia dėmesį į vis didėjančius Europos Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus 
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aplinkos apsaugos srityje; todėl ragina Komisiją užtikrinti reikiamą tarptautinio 
bendradarbiavimo ir paramos trečiosioms šalims finansavimą, kad taikant išorės 
veiksmų priemones būtų pasiekti numatyti tikslai aplinkos apsaugos srityje; reikalauja 
būtinos finansinės paramos siekiant bendradarbiauti be sienų Europos Sąjungos 
viduje ir su kaimyninėmis valstybėmis; reikalauja finansinio instrumento padėti 
besivystančioms šalims įgyvendinti Monrealio protokolo tikslus;

Or.en

Pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 10
<Article>

4a dalis (nauja)

4a. Atkreipia dėmesį į vis didėjančius Europos Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus 
aplinkos apsaugos srityje; todėl ragina Komisiją užtikrinti reikiamą tarptautinio 
bendradarbiavimo ir paramos trečiosioms šalims finansavimą, kad taikant išorės 
veiksmų priemones būtų pasiekti aplinkos apsaugos srityje numatyti tikslai; 
rekomenduoja aplinkos apsaugos išorės veiklą papildyti atskiru instrumentu, kad 
finansavimas būtų siejamas su ES aplinkos apsaugos diplomatijos prioritetais, pvz., 
atsižvelgiama į klimato politikos pastangas ir daugiašales aplinkos apsaugos sutartis; 

Or.en

Pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 11

5 dalis

Išbraukta.

Or.en

Pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey

Pakeitimas 12
5 dalis

5. yra susirūpinęs dėl planų finansuoti Natura 2000 programą beveik vien iš struktūrinių, 
kaimo plėtros ir žuvininkystės fondų, kadangi tokiu atveju galutinius sprendimus dėl 
pavienių tinklų finansavimo priimtų valstybės narės; yra sunerimęs, kad (išbraukta) tam 



AM\552605LT.doc 5/1 PE 353.367 v01-00

LT

tikros Natura 2000 programos sritys bus per mažai finansuojamos; reikalauja garantijų, 
pvz., deponuoti tam tikras lėšas, kad būtų užtikrintas reikiamas finansavimas iš kaimo 
plėtros, struktūrinių ir žuvininkystės fondų; pripažįsta, kad atsiras didelių Natura 2000
tinklo valdymo finansavimo iš kaimo plėtros ir struktūrinių programų lėšų spragų 
veiklai, kurios neleidžiama finansuoti šiomis lėšomis, ir reikalauja suteikti garantijas, 
kad šiuos veiksmus bus leidžiama finansuoti LIFE+ lėšomis ir kad tam bus numatyta 
biudžeto lėšų;

Or.en

Pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 13
5 dalis

5. Yra susirūpinęs dėl planų finansuoti Natura 2000 programą beveik vien iš struktūrinių ir 
kaimo plėtros fondų, kadangi tokiu atveju galutinius sprendimus dėl pavienių tinklų 
finansavimo priimtų valstybės narės; reikalauja, kad Natura 2000 turėtų atskirą finansinį 
instrumentą; mano, kad net struktūrinių fondų ar kaimo plėtros fondo lėšų paskirties 
keitimas nebūtų geriausias sprendimas;

Or.en

Pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 14
5 dalis

5. Yra susirūpinęs dėl planų finansuoti Natura 2000 programą beveik vien iš struktūrinių ir 
kaimo plėtros fondų, kadangi tokiu atveju galutinius sprendimus dėl pavienių tinklų 
finansavimo priimtų valstybės narės; yra sunerimęs, kad jei šiam pasiūlymui nebus skirta 
reikalingų lėšų, tam tikros Natura 2000 programos sritys bus per mažai finansuojamos;
ragina, kad arba Natura 2000 programai būtų skirta atskira finansinė priemonė, arba 
LIFE+ programai būtų skiriama žymiai daugiau lėšų, įtraukiant į ją biologinei įvairovei 
skatinti skirtą fondą, kad būtų galima pasiekti Natura 2000 programos tikslus; mano, kad 
į siūlomus būtinus kaimo vystymo, struktūrinių ir žuvininkystės fondų reglamentų 
pataisymus inter alia reikia įtraukti nuostatas, kad finansavimas iš struktūrinių fondų 
teikiamas atsižvelgiant į atitinkamų atskirų šalių Natura 2000 finansavimo planus;

Or. en
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Pateikė Marcello Vernola

Pakeitimas 15
5 dalis

5. yra susirūpinęs dėl planų finansuoti Natura 2000 programą beveik vien iš struktūrinių ir 
kaimo plėtros fondų, kadangi tokiu atveju galutinius sprendimus dėl pavienių tinklų 
finansavimo priimtų valstybės narės; yra sunerimęs, kad jei šiam pasiūlymui nebus skirta 
reikalingų lėšų, tam tikros Natura 2000 programos sritys būtų per mažai finansuojamos;
baiminasi, kad svarbios su žemės ūkiu ir miškininkyste nesusijusios ekosistemos (pvz., 
jūrų vietovės) nebus reikiamai finansuojamos; ragina, kad arba Natura 2000 programai
būtų skirta atskira finansinė priemonė, arba LIFE+ programai būtų skiriama žymiai 
daugiau lėšų, įtraukiant į ją specialų fondą, skirtą išsaugoti biologinei įvairovei ir 
rūšims bei svarbiems gamtiniams arealams, kad būtų galima pasiekti Natura 2000 
programos tikslus;

Or. it

Pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 16
5 a dalis (nauja)

5a. Džiaugiasi Komisijos pareiškimu, kad ES kaimo plėtros ir struktūriniai fondai turėtų 
įnešti ženklų įnašą finansuojant Natura 2000 tinklą;

džiaugiasi, kad numatyta galimybė finansuoti Natura 2000 programąiš kaimo plėtros ir 
stuktūrinių fondų; vis dėlto mano, kad į pataisymus inter alia reikia įtraukti nuostatas:
- finansavimas iš struktūrinių fondų turi būti teikiamas atsižvelgiant į atitinkamų 

atskirų šalių Natura 2000 finansavimo planus, kaip nustatyta komunikate dėl 
finansinių perspektyvų;

- kaimo plėtros fondams numatyti specialų uždavinį finansuoti Natura 2000, šiam 
tikslui numatant minimalų procentą, kaip numatoma kitiems kaimo vystymo 
uždaviniams; šiam papildomam prioritetui numatyti papildomą kaimo plėtros 
finansavimą;

Or. en

Pateikė Gyula Hegyi 

Pakeitimas 17
5a dalis (nauja)

5a. Primygtinai rekomenduoja, kad Natura 2000 būtų numatyta aiški vieta kaimo vystymo, 
struktūriniuose, žuvininkystės ir LIFE+ fonduose, antraip iškils pavojus Geteburgo 
strategijos įgyvendinimui ir suinteresuotoms šalims trūks aiškumo;

Or.en
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Pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 18
5a dalis (nauja)

5a. Pabrėžia nevyriausybinių organizacijų svarbą plėtojant ir įgyvendinant aplinkos 
apsaugos politiką, ypač naujose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, ir reikalauja 
joms finansinės paramos;

Or.en

Pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 19
6 dalis

6. Nerimauja, kad pasiūlyta ES programa konkurencingumo ir naujovių srityse nesuteiks 
reikiamos paramos aplinkos apsaugos technologijoms, todėl pritaria minčiai sukurti 
papildomą veiklos programą, skirtą propaguoti ir remti aplinkos tausojamąsias 
technologijas ir taip skatinti naujoves pagal Lisabonos ir Geteborgo strategiją;

Or.en

Pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 20
6 dalis

6. Pritaria minčiai sukurti papildomą veiklos programą, skirtą propaguoti ir remti aplinkos 
tausojamąsias technologijas ir taip skatinti naujoves pagal Lisabonos ir Geteborgo 
strategijas, pvz., naujų aplinkos apsaugos technologijų, aplinkos apsaugos mokslinių 
tyrimų ir naujų antibiotikų bei (arba) kitų vaistų kūrimo srityse;

Or.en

Pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 21
6 dalis

6. pritaria minčiai sukurti papildomą veiklos programą, skirtą propaguoti ir remti aplinkos 
tausojamąsias technologijas bei mokslinius tyrimus aplinkos apsaugos srityje ir taip skatinti 
bei remti naujoves pagal Lisabonos ir Geteborgo strategiją;
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Or.fr

Pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 22
6a dalis (nauja)

6a. Išreiškia susirūpinimą, kad dėl 3 antraštinėje dalyje numatyto lankstumo gali 
padaugėti visuomenės sveikatos politikos sritims numatytų sąnaudų, ir siūlo šioms 
sritims deponuoti tam tikrų lėšų, jų apimtį nustatant šias programas apibrėžiančiuose 
reglamentuose arba šios antraštinės dalies papildomuose punktuose,  kuriuose 
aptariami šioje antraštinėje dalyje išvardyti pagrindiniai tikslai;

Or.en

Pateikė Chris Davies

Pakeitimas 23
6a dalis (nauja)

6a. Mano, kad reikia dar kartą aptarti 2002 m. spalio mėn. Briuselyje vykusiame Europos 
Sąjungos Vadovų susitikime sudarytą susitarimą dėl BŽP biudžeto pirmojo ramsčio 
(rinkos išlaidų ir tiesioginių mokėjimų) siekiant, kad būtų greičiau pervedami 
mokėjimai antrajam ramsčiui (kaimo vystymui); mano, kad po 2013 m. reikia kiek 
įmanoma greičiau abu ramsčius sujungti į vieną supaprastintą Europos kaimo vietovių 
finansavimo mechanizmą, kuriuo būtų remiamas aplinkos tausojamasis 
ūkininkavimas ir kita veikla;

Or.en

Pateikė Chris Davies

Pakeitimas 24
6b dalis (nauja)

6b. Ragina valstybes nares parodyti, kaip jos teiks finansinę paramą, kad būtų įgyvendinti 
Sąjungos aplinkos apsaugos tikslai, ypač Natura 2000 tinklo valdymas, Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimas, ir Kioto protokole numatyti tikslai; tai taps 
prielaida, į kurią bus atsižvelgiama pritariant atskirų šalių strateginių pagrindų planų 
ir veiklos programų finansavimui iš struktūrinių fondų;

Or.en



AM\552605LT.doc 9/1 PE 353.367 v01-00

LT

Pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 25
7 dalis

7. palankiai vertina planus padidinti sveikatai skirtos veiksmų programos finansavimą, kad 
ją įgyvendinant būtų galima geriau atsižvelgti į piliečių rūpesčius ir pageidavimus bei 
(išbraukta) naujus ar pakartotinai atsirandančius pavojus sveikatai (išbraukta); be to, 
reikalauja, kad pagal šią sveikatos apsaugai skirtą veiksmų programą būtų numatyta 
lėšų moksliniams tyrimams medicinos srityje, įskaitant naujų vaistų, taip pat ir vaistų, 
skirtų gydyti retoms pavienėms ir tropinėms ligoms, moksliniams tyrimams, kad pagal 
Lisabonos strategiją būtų skatinami ir remiami pažangūs siekiai;

Or.fr

Pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 26
7a dalis (nauja)

7a. Tvirtina, kad agentūroms, kurių veikla yra susijusi su sveikatos apsauga, reikia lėšų 
ES joms paskirtiems uždaviniams įvykdyti;

Or.fr

Pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 27
7b dalis (nauja)

7b. Mano, kad biudžete būtina numatyti lėšų medicininiams tyrimams siekiant skatinti 
naujoves ir kurti naujų antibiotikų nuo paplitusių ligų, pvz., gripo, kurie įveiktų naujus 
atsparius šių ligų sukėlėjus;

Or.fr

Pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 28
8a dalis (nauja)

8a. Reikalauja papildomos antraštinės dalies ar punkto, skirto decentralizuotoms 
agentūroms; atkreipia dėmesį į tai, kad agentūroms skiriamų lėšų kiekis turi atitikti 
joms numatytus tikslus ir jos turi būti panaudojamos vykdant veiklos programą; taigi 
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agentūroms reikia tinkamo finansavimo, kad jos galėtų įgyvendinti savo veiklos 
programas;

Or.en

Pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 29
9 dalis

9. Pritaria minčiai suvienyti išteklius ir žinias ES lygmeniu siekiant, kad būtų veiksmingiau 
panaudojamos lėšos, pvz., rengiant prevencijos ir pasirengimo įvairioms krizių 
situacijoms planus; siūlo, kad nauja solidarumo ir greito reagavimo priemonė turėtų 
apimti gaivalines nelaimes, pvz., potvynius, taip pat, pasitelkiant Europos ligų kontrolės 
centrą, ligų pandemijų ir bioterorizmo prevenciją ir jo padarinių sumažinimą;

Or.en

Pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 30
9a dalis (nauja)

9a. Mano, kad visuomenė teikia pirmenybę toms veiklos sritims, kurios užtikrina žmonių 
saugumą, ir todėl tikisi, kad joms bus skiriamas reikiamas finansavimas, ypač Europos 
vaistų vertinimo agentūrai (angl. EMEA), Europos maisto saugos direkcijai (EMSD) ir 
Europos ligų kontrolės centrui (ELKC);

Or.en


