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Grozījumu iesniedzis Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 1
1.a punkts (jauns)

1.a Atzīmē, ka Komisija ir ierosinājusi kopēju budžetu, kas nepārsniedz 1,24 % no 
nacionālā kopienākuma, lai īstenotu pieņemtos politikas virzienus; uzskata, ka šis ir 
mazākais pieļaujamais finansējums un noraida t. s. “sešu vēstules” parakstītāju 
stratēģiju, kas prasa samazināt resursu maksimālo apmēru līdz 1 % no ES 
nacionālā kopienākuma, jo ar šādu finansējumu nebūs iespējams pilnībā īstenot  
vajadzīgos vides aizsardzības politikas virzienus;

Or. en

Grozījumu iesniedzis Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 2
3. punkts

3. Noteikti atbalsta vides un veselības aizsardzības politikas virzienu integrēšanu citās 
politikas jomās, tādās kā transports, enerģētika, lauksaimniecība, zivsaimniecība un 
reģionālā politika, taču uzsver, ka to nevajadzētu izmantot kā aizbildinājumu 
finansējuma samazināšanai atsevišķās vajadzīgās vides un veselības aizsardzības 
programmās; 
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Or. en

Grozījumu iesniegusi Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 3
3. punkts

3. Noteikti atbalsta vides un veselības aizsardzības politikas virzienu integrēšanu citās
politikas jomās, tādās kā lauksaimniecība, zivsaimniecība un reģionālā politika, taču 
uzsver, ka to nevajadzētu izmantot kā aizbildinājumu finansējuma samazināšanai 
atsevišķās vajadzīgās vides un veselības aizsardzības programmās; 

Or. en

Grozījumu iesniedzis Marcello Vernola

Grozījums Nr. 4
3. punkts

3. Noteikti atbalsta vides un veselības aizsardzības politikas virzienu integrēšanu citās 
politikas jomās, taču uzsver, ka to nevajadzētu izmantot kā aizbildinājumu 
finansējuma samazināšanai atsevišķās vajadzīgās vides un veselības aizsardzības 
programmās un ka nevajag kropļot šādu programmu specifiskos mērķus;

Or. it

Grozījumu iesniegusi Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 5
3.a punkts (jauns)

3.a Uzskata, ka saistībā ar tālāku paplašināšanos finansējums saskaņā ar Finanšu 
plānu videi, sabiedrības veselībai un pārtikas nekaitīgumam nebūs pietiekams 
nākamajam posmam no 2007. līdz 2013. gadam; norāda, ka Eiropas Savienībā ar 
vēl lielāku dalībvalstu skaitu šajās politikas jomās nevarēs sasniegt kopējus mērķus, 
ja jaunajām dalībvalstīm nesniegs būtisku finansiālu atbalstu;

Or. en
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Grozījumu iesniegusi Margrete Auken

Grozījums Nr. 6
4. punkts

4. Atbalsta vienota finanšu instrumenta videi izveidošanu (LIFE+), taču aicina rūpīgi 
izvērtēt turpmākās finansiālās vajadzības, it īpaši ievērojot, ka priekšlikums ietver 
regulāra sagatavošanās darba finansēšanas iekļaušanu LIFE+ sistēmā; turklāt 
uzskata , ka būtu jāiezīmē minimālās finansējuma daļas vides organizācijām un 
projektiem, tostarp dabas aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījumu iesniegusi Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 7
4. punkts

4. Atbalsta vienota finanšu instrumenta videi izveidošanu (LIFE+), taču aicina rūpīgi 
izvērtēt turpmākās finansiālās vajadzības; uzsver, ka stingri jāuzrauga un jāizvērtē 
jaunās programmas īstenošana un izvērtēšanas rezultātus jāizmanto vēlākai 
programmas pārskatīšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedzis Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 8
4. punkts

4. Atbalsta vienota finanšu instrumenta videi izveidošanu (LIFE+), prasa būtiski 
palielināt tā budžetu, kā arī pievienot dabas aizsardzības aspektu, un aicina rūpīgi 
izvērtēt turpmākās finansiālās vajadzības; pievērš uzmanību Eiropas Savienības arvien 
pieaugošajām starptautiskajām saistībām vides jomā, tāpēc aicina Komisiju nodrošināt 
pietiekamu finansējumu starptautiskai sadarbībai un trešo valstu atbalstam vides jomā 
saskaņā ar ārējās darbības instrumentiem; 

Or. en
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Grozījumu iesniegusi Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 9
4.a punkts (jauns)

4a. Pievērš uzmanību Eiropas Savienības pieaugošajām starptautiskajām saistībām 
vides jomā, tāpēc aicina Komisiju nodrošināt pietiekamu finansējumu starptautiskai 
sadarbībai un trešo valstu atbalstam, lai sasniegtu kopīgi apstiprinātos mērķus vides 
jomā saskaņā ar ārējās darbības instrumentiem; prasa vajadzīgo finansiālo atbalstu, 
lai varētu īstenot pārrobežu sadarbību gan ES ietvaros, gan ar kaimiņvalstīm; 
prasa, lai finanšu instruments palīdz jaunattīstības valstīm sasniegt Monreālas 
Protokolā noteiktos mērķus;

Or. en

Grozījumu iesniegusi Margrete Auken

Grozījums Nr. 10
4.a punkts (jauns)

4a. Pievērš uzmanību Eiropas Savienības pieaugošajām starptautiskajām saistībām 
vides jomā, tāpēc aicina Komisiju nodrošināt pietiekamu finansējumu starptautiskai 
sadarbībai un trešo valstu atbalstam, lai sasniegtu kopīgi apstiprinātos mērķus vides 
jomā saskaņā ar ārējās darbības instrumentiem; iesaka pievienot tematisku 
instrumentu ārējai darbībai vides jomā, lai sniegtu finansējumu saistībā ar ES 
prioritātēm diplomātiskajās darbībās, kas attiecas uz vides jautājumiem, piemēram, 
saistībā ar centieniem klimata politikas jomā un starpvalstu nolīgumiem vides jomā; 

Or. en

Grozījumu iesniedzis Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 11
5. punkts

Svītrots

Or. en
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Grozījumu iesnieguši  Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Dorette Corbey

Grozījums Nr. 12
5. punkts

5. Ir norūpējies par plānu finansēt Natura 2000 gandrīz vienīgi ar struktūrfondu, lauku 
attīstības un zivsaimniecības fondu starpniecību, jo tādējādi galīgais lēmums par 
atsevišķu tīklu finansēšanu paliks dalībvalstu ziņā; ir nobažījies, ka sakarā ar šo 
priekšlikumu (svītrots) Natura 2000 jomām nebūs pietiekama finansējuma; prasa 
garantijas, piemēram, līdzekļu iezīmēšanu, lai nodrošinātu adekvātu finansējuma 
pieejamību no lauku attīstības fonda, struktūrfonda un zivsaimniecības fonda; 
atzīst, ka Natura 2000 tīkla pārvaldības nepietiekamais finansējums radīsies saistībā 
ar darbībām, kuras nevarēs finansēt no lauku attīstības un strukturālām 
programmām, un aicina nodrošināt, lai šīs darbības varētu finansēt no LIFE+ un 
lai tam būtu pieejami līdzekļi;

Or. en

Grozījumu iesniegusi Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 13
5. punkts

5. Ir norūpējies par plānu finansēt Natura 2000 gandrīz vienīgi ar struktūrfondu un lauku 
attīstības fondu starpniecību, jo tādējādi galīgais lēmums par atsevišķu tīklu 
finansēšanu paliks dalībvalstu ziņā; prasa atsevišķu finanšu instrumentu programmai 
Natura 2000; uzskata, ka arī struktūrfondu vai lauku attīstības fondu nošķiršana 
nesniegs labāko risinājumu;

Or. en

Grozījumu iesniegusi Margrete Auken

Grozījums Nr. 14
5. punkts

5. Ir norūpējies par plānu finansēt Natura 2000 gandrīz vienīgi ar struktūrfondu un lauku 
attīstības fondu starpniecību, jo tādējādi galīgais lēmums par atsevišķu tīklu 
finansēšanu paliks dalībvalstu ziņā; ir nobažījies, ka sakarā ar šo priekšlikumu 
Natura 2000 jomām nebūs pietiekama finansējuma, ja efektīvi neiezīmēs līdzekļus; 
prasa atsevišķu finanšu instrumentu programmai Natura 2000 vai ievērojami palielināt 
LIFE+, iekļaujot tajā bioloģiskajai daudzveidībai paredzētu fondu, lai tādējādi varētu 
sasniegt Natura 2000 mērķus; uzskata, ka nepieciešamie pielāgojumi ierosinātajām 
rezolūcijām par lauku attīstību, struktūrfondiem un zivsaimniecības fondiem ietver, 
cita starpā, noteikumus, kas paredz, ka finansējumu no struktūrfondiem piešķir tad, 
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ja ir atbilstīgi Natura 2000 finansēšanas plāni valsts līmenī;

Or. en

Grozījumu iesniedzis Marcello Vernola

Grozījums Nr. 15
5. punkts

5. Ir norūpējies par plānu finansēt Natura 2000 gandrīz vienīgi ar struktūrfondu un lauku 
attīstības fondu starpniecību, jo tādējādi galīgais lēmums par atsevišķu tīklu 
finansēšanu paliks dalībvalstu ziņā; ir nobažījies, ka sakarā ar šo priekšlikumu 
Natura 2000 jomām nebūs pietiekama finansējuma, ja efektīvi neiezīmēs līdzekļus; ir 
nobažījies turklāt, ka nozīmīgām ekosistēmām, kas nav izmantojamas ne 
lauksaimniecībā, ne mežsaimniecībā (piemēram, jūras ekosistēmām) nav pienācīga 
finansējuma; prasa atsevišķu finanšu instrumentu programmai Natura 2000 vai 
ievērojami palielināt LIFE+, iekļaujot tajā bioloģiskajai daudzveidībai, kā arī sugu un 
prioritāro dabas biotopu saglabāšanas pasākumiem paredzētu fondu, lai tādējādi 
varētu sasniegt Natura 2000 mērķus;

Or. it

Grozījumu iesniedzis Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 16
5.a punkts (jauns)

5a. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, ka ES lauku attīstības fondiem un 
struktūrfondiem jādod būtisks ieguldījums Natura 2000 tīkla līdzfinansēšanā; turklāt 
atzinīgi vērtē iespēju finansēt Natura 2000 no lauku attīstības fondiem un 
struktūrfondiem; tomēr uzskata, ka šādos pielāgojumos cita starpā jāietver arī šādi 
noteikumi:
- struktūrfondu maksājumiem jābūt atkarīgiem no atbilstīgiem valsts plāniem 

Natura 2000 finansēšanā, kā tas ir noteikts paziņojumā par Finanšu plānu;
- jāiekļauj ar lauku attīstības fondiem saistīts mērķis, kas paredzēts tikai 

Natura 2000 tīklam un ko papildina minimālā procentuālā daļa, kura 
izmantojama šim mērķim, kā tas ir darīts attiecībā uz citiem lauku attīstības 
mērķiem, un šī papildu prioritāte jāapliecina ar papildu finansējumu lauku 
attīstībai;

Or. en
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Grozījumu iesniedzis Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 17
5.a punkts (jauns)

5a. Stingri iesaka lauku attīstības fondā, struktūrfondos, zivsaimniecības un LIFE+
fondos nepārprotami iezīmēt finansējumu, kas atvēlēts Natura 2000, citādi būs 
apdraudēta Gēteborgas stratēģijas īstenošana un ieinteresētām personām nebūs 
precīzas informācijas;

Or. en

Grozījumu iesniegusi Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 18
5.a punkts (jauns)

5a. Uzsver, cik liela nozīme vides politikas attīstībā un īstenošanā ir NVO, kas darbojas 
vides jomā, it īpaši jaunajās dalībvalstīs un trešās valstīs, un prasa, lai tām piešķir 
finansiālu atblstu;

Or. en

Grozījumu iesniedzis Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 19
6. punkts

6. Ir nobažījies par to, ka ierosinātā ES konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma 
nenodrošinās pienācīgu atbalstu vides tehnoloģijām, un tāpēc atbalsta domu izveidot 
papildu rīcības programmu, lai veicinātu un atbalstītu vides tehnoloģijas nolūkā 
sekmēt inovācijas saskaņā ar Lisabonas un Gēteborgas stratēģijām; 

Or. en

Grozījumu iesniegusi Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 20
6. punkts

6. Atbalsta domu izveidot papildu rīcības programmu (svītrots) nolūkā sekmēt inovācijas 
saskaņā ar Lisabonas un Gēteborgas stratēģijām tādās jomās kā jaunas vides 
tehnoloģijas, vides pētniecība, kā arī jaunu antibiotiku un/vai citu medikamentu 
attīstība;
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Or. en

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 21
6. punkts

6. Atbalsta domu izveidot papildu rīcības programmu, lai veicinātu un finansētu vides 
tehnoloģijas un pētniecību vides jomā nolūkā sekmēt un atbalstīt inovācijas saskaņā 
ar Lisabonas un Gēteborgas stratēģijām;

Or. fr

Grozījumu iesniedzis  Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 22
6.a punkts (jauns)

6a. Pauž bažas par elastīgo pieeju attiecībā uz līdzekļiem 3. pozīcijā un ka tas notiek uz 
sabiedrības veselības jomai paredzēto līdzekļu rēķina, kā arī ierosina iezīmēt 
līdzekļus, nosakot summas saskaņā ar regulējumu, kurš apstiprina programmas, vai 
ieviešot apakšpozīcijas, kas atbilst šajā pozīcijā minētajiem plašajiem mērķiem;

Or. en

Grozījumu iesniedzis Chris Davies

Grozījums Nr. 23
6.a punkts (jauns)

6a. Ir pārliecināts, ka 2002. gada oktobrī Briseles Eiropadomē panāktā vienošanās par 
KLP budžeta pirmo pīlāru (tirgus izdevumi un tiešie maksājumi) būtu jāpārskata, 
ņemot vērā ātrāku maksājumu pārnešanu uz otro pīlāru (lauku attīstība); uzskata, 
ka cik vien drīz tas iespējams pēc 2013. gada abus pīlārus būtu jāapvieno 
vienkāršotā Eiropas lauku finansēšanas mehānismā, kas atbalsta videi draudzīgu 
saimniekošanu un citas ar laukiem saistītas darbības; 

Or. en
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Grozījumu iesniedzis Chris Davies

Grozījums Nr. 24
6.b punkts (jauns)

6b. Aicina dalībvalstis parādīt, kā tās sniegs finansiālu palīdzību, lai sasniegtu 
Savienības ar vidi saistītos mērķus, it īpaši ņemot vērā Nature 2000 tīkla pārvaldi, 
pamatdirektīvas par ūdeni īstenošanu un Kioto mērķu sasniegšanu, kas ir 
priekšnoteikums, lai varētu apstiprināt valsts stratēģiskos pamatprincipus un 
darbības programmu struktūrfondu saņemšanai; 

Or. en

Grozījumu iesniegusi Anne Ferreira

Grozījums Nr. 25
7. punkts

7. Izsaka gandarījumu par projektiem, kuru mērķis ir palielināt veselībai veltītās darbības 
programmas finansējumu, lai tas labāk risinātu pilsoņu problēmas un labāk atbilstu 
viņu vēlmēm, kā arī (svītrots) sanitārām katastrofām, kas atkārtojas vai rodas no 
jauna (svītrots); vēlas, lai šī darbības programma veselībai paredz arī finansējumu 
pētniecībai medicīnā, ieskaitot pētniecību jaunu medikamentu jomā arī retām un 
tropu slimībām, tādējādi sekmējot un atbalstot inovācijas saskaņā ar Lisabonas 
stratēģiju;

Or. fr

Grozījumu iesniegusi Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 26
7.a pants (jauns)

7.a Stingri paziņo, ka aģentūrām, kas darbojas veselības aizsardzības jomā, jābūt 
nepieciešamajam budžetam, lai tās varētu veikt darbības, kuras tām uzticējusi ES;

Or. fr

Grozījumu iesniegusi Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 27
7.b pants (jauns)

7.b uzskata, ka ir nepieciešams plānot budžeta līdzekļus tādējādi, ka ir paredzēts atbalsts 
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pētniecībai medicīnas jomā, lai ne tikai veicinātu inovācijas, bet arī attīstītu jaunas 
antibiotikas pret zināmām slimībām, tādām kā gripa nolūkā risināt problēmas, kas 
saistītas ar jaunu rezistenci pret šiem slimību izraisītājiem;

Or. fr

Grozījumu iesniegusi Jutta Haug

Grozījums Nr. 28
7.a pants (jauns)

8a. Aicina izveidot papildu pozīciju vai apakšpozīciju decentralizētām aģentūrām; 
norāda, ka aģentūru finansējumam jābūt konsekventam attiecībā pret tām 
uzticētajiem uzdevumiem, kā arī tam jānodrošina darbības programma; tātad 
aģentūrām vajadzīgs pietiekams finansējums, lai tās varētu izpildīt savu darbības 
programmu;

Or. en

Grozījumu iesniedzis Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 29
9. punkts

9. Atbalsta domu apvienot ES līmenī resursus un zināšanas, lai līdzekļus izmantotu 
patiešām efektīvi, ;piemēram, veicot profilakses pasākumus un izstrādājot 
sagatavotības plānus dažādām krīzes situācijām; ierosina, lai jaunais solidaritātes un 
ātrās reaģēšanas instruments, darbojoties ar Eiropas Slimību kontroles centra 
starpniecību, attiecas uz tādām dabas katastrofām kā plūdi, uz bioterorisma un 
pandēmisku saslimšanu novēršanu un to izraisīto seku samazināšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedzis Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 30
9.a punkts (jauns)

9a. Uzskata, ka sabiedrība piešķir prioritāti tādām darbībām, kas to aizsargā, un tāpēc 
cer, ka finansējums būs pietiekams, it īpaši attiecībā uz Eiropas Zāļu novērtēšanas 
aģentūru (EMEA), Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) un Eiropas 
Slimību kontroles centru (ECDC);

Or. en
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