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Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 1
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. neemt kennis van het voorstel van de Commissie voor een totale begroting van ten 
hoogste 1,24% van het BNP voor de uitvoering van vastgesteld beleid; acht dit 
percentage de minimaal aanvaardbare financiering en keert zich tegen de strategie 
van de ondertekenaars van de zogeheten "Brief van de Zes", waarin verlaging 
wordt verlangd van het plafond voor de inkomstenbronnen tot 1% van 
communautaire BNP, waardoor het onmogelijk zou worden de noodzakelijke 
beleidsmaatregelen op milieugebied volledig uit te voeren;  

Or. en

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 2
Paragraaf 3

3. is grote voorstander van het integreren van het milieu- en volksgezondheidsbeleid in 
andere beleidsgebieden, zoals regionaal, vervoers-, energie-, landbouw-, en 
visserijbeleid, maar benadrukt dat dit niet moet worden gebruikt als voorwendsel voor 
het verlagen van de financiering voor de nodige afzonderlijke milieu- en 
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volksgezondheidsprogramma's;

Or. en

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 3
Paragraaf 3

3. is grote voorstander van het integreren van het milieu- en volksgezondheidsbeleid in 
andere beleidsgebieden, zoals regionaal, landbouw- en visserijbeleid, maar benadrukt 
dat dit niet moet worden gebruikt als voorwendsel voor het verlagen van de 
financiering voor de nodige afzonderlijke milieu- en volksgezondheidsprogramma's;

Or. en

Amendement ingediend door Marcello Vernola

Amendement 4
Paragraaf 3

3. is grote voorstander van het integreren van het milieu- en volksgezondheidsbeleid in 
andere beleidsgebieden, maar benadrukt dat dit niet moet worden gebruikt als 
voorwendsel voor het verlagen van de financiering voor de nodige afzonderlijke 
milieu- en volksgezondheidsprogramma's, en dat de aard van de specifieke 
doelstellingen van deze programma's niet mag worden aangetast;

Or. it

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 5
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. is van opvatting dat, met het oog op verdere uitbreiding, het financieringsniveau 
voor milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid in de huidige financiële 
vooruitzichten te laag zal zijn voor de periode 2007-2013; wijst erop dat de 
gemeenschappelijke doelstellingen op deze beleidsterreinen in een verder 
uitgebreide EU niet zullen worden gehaald zonder substantiële financiële steun voor 
de nieuwe lidstaten;  

Or. en

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 6
Paragraaf 4

4. ondersteunt de invoering van een enkel financieel instrument voor het milieu (LIFE+), 
maar verzoekt om een zorgvuldige evaluatie van de toekomstige financiële behoeften, 
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waarbij met name rekening wordt gehouden met het feit dat wordt voorgesteld ook 
de financiering van reguliere voorbereidingswerkzaamheden te integreren in 
LIFE+; is voorts van mening dat minimumfinancieringsbedragen moeten worden 
toegewezen aan milieu-organisaties en projectactiviteiten, ook op het gebied van 
natuurbehoud;

Or. en

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 7
Paragraaf 4

4. ondersteunt de invoering van een enkel financieel instrument voor het milieu (LIFE+), 
maar verzoekt om een zorgvuldige evaluatie van de toekomstige financiële behoeften; 
benadrukt de noodzaak de uitvoering van het nieuwe programma nauwgezet te 
volgen en te evalueren en de resultaten van deze evaluatie te gebruiken voor een 
herziening van het programma in de toekomst;

Or. en

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 8
Paragraaf 4

4. ondersteunt de invoering van een enkel financieel instrument voor het milieu (LIFE+); 
verlangt een substantiële verhoging van het budget voor dit instrument, alsmede de 
toevoeging van een natuurbehoudcomponent, en verzoekt om een zorgvuldige 
evaluatie van de toekomstige financiële behoeften; vestigt de aandacht op de 
groeiende verplichtingen van de Europese Unie op milieugebied; roept de Commissie 
dan ook op om te zorgen voor voldoende financiering voor internationale 
samenwerking en steun voor derde landen op het gebied van het milieu, binnen het 
kader van de instrumenten voor externe maatregelen;

Or. en

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 9
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. vestigt de aandacht op de toenemende internationale verbintenissen van de 
Europese Unie op milieugebied; verzoekt de Commissie derhalve te zorgen voor 
voldoende financiële middelen voor internationale samenwerking en steun voor 
derde landen, teneinde de gezamenlijk overeengekomen milieudoelen te behalen 



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

NL

binnen de grenzen van de instrumenten voor externe maatregelen; verzoekt om de 
noodzakelijke financiële ondersteuning voor de uitvoering van 
grensoverschrijdende samenwerking op milieugebied, zowel in de EU als met de 
buurlanden; verzoekt voorts om een financieel instrument om ontwikkelingslanden 
te helpen de doelen van het Protocol van Montreal te halen;    

Or. en

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 10
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. vestigt de aandacht op de toenemende internationale verbintenissen van de 
Europese Unie op milieugebied; verzoekt de Commissie derhalve te zorgen voor
voldoende financiële middelen voor internationale samenwerking en steun voor 
derde landen, teneinde de gezamenlijk overeengekomen milieudoelen te behalen 
binnen de grenzen van de instrumenten voor externe maatregelen; beveelt de 
toevoeging aan van een thematisch instrument voor externe maatregelen op 
milieugebied met het oog op het verstrekken van financiële middelen voor de 
prioriteiten van de EU op het gebied van de milieudiplomatie, bijvoorbeeld 
inspanningen op het gebied van klimaatbeleid en multinationale milieu-
overeenkomsten;

Or. en

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 11
Paragraaf 5

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten en Dorette Corbey

Amendement 12
Paragraaf 5

5. is bezorgd over de plannen om Natura 2000 bijna uitsluitend te financieren door 
middel van de structuurfondsen en de fondsen voor plattelandsontwikkeling en 
visserij, omdat daarmee de definitieve besluitvorming over het financieren van 
afzonderlijke netwerken zou worden overgelaten aan de lidstaten; vreest dat dit 
voorstel zou leiden tot te weinig middelen voor Natura 2000 (schrapping); verzoekt 
om waarborgen, zoals oormerking, om de beschikbaarheid van toereikende 
middelen uit het fonds voor plattelandsontwikkeling, de structuurfondsen en het 
fonds voor visserij zeker te stellen; erkent dat er aanzienlijke gaten in de 
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financiering voor het beheer van het Natura 2000-netwerk zullen ontstaan voor 
acties die niet in aanmerking komen voor financiering via plattelandsontwikkelings-
en structuurprogramma's; verzoekt om een garantie dat deze activiteiten in 
aanmerking zullen komen voor financiering uit LIFE+ en dat het beschikbare 
budget daarvoor toereikend is;

Or. en

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 13
Paragraaf 5

5. is bezorgd over de plannen om Natura 2000 bijna uitsluitend te financieren door 
middel van de structuurfondsen en de fondsen voor plattelandsontwikkeling, omdat 
daarmee de definitieve besluitvorming over het financieren van afzonderlijke 
netwerken zou worden overgelaten aan de lidstaten; verlangt een afzonderlijk 
instrument voor Natura 2000; is van opvatting dat zelfs oormerking van de 
structuurfondsen of het fonds voor plattelandsontwikkeling niet de beste oplossing 
zal zijn;

Or. en

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 14
Paragraaf 5

5. is bezorgd over de plannen om Natura 2000 bijna uitsluitend te financieren door 
middel van de structuurfondsen en de fondsen voor plattelandsontwikkeling, omdat 
daarmee de definitieve besluitvorming over het financieren van afzonderlijke 
netwerken zou worden overgelaten aan de lidstaten; vreest dat dit voorstel zou leiden 
tot te weinig middelen voor Natura 2000, tenzij er een doeltreffende toewijzing wordt 
toegepast; verzoekt om ofwel een afzonderlijk instrument voor Natura 2000 ofwel om 
een aanzienlijke verhoging van LIFE+, met de opname van een speciaal aan 
biodiversiteit gewijd fonds, zodat de doelstellingen van Natura 2000 kunnen worden 
bereikt; is van mening dat de noodzakelijke aanpassingen van de voorgestelde 
verordeningen voor het fonds voor plattelandsontwikkeling, de structuurfondsen en 
het visserijfonds onder andere bepalingen dienen te bevatten om het vrijmaken van 
middelen uit de structuurfondsen afhankelijk te stellen van adequate nationale 
financieringsplannen voor Natura 2000;  

Or. en
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Amendement ingediend door Marcello Vernola

Amendement 15
Paragraaf 5

5. is bezorgd over de plannen om Natura 2000 bijna uitsluitend te financieren door 
middel van de structuurfondsen en de fondsen voor plattelandsontwikkeling, omdat 
daarmee de definitieve besluitvorming over het financieren van afzonderlijke 
netwerken zou worden overgelaten aan de lidstaten; vreest dat dit voorstel zou leiden 
tot te weinig middelen voor Natura 2000, ,  tenzij er een doeltreffende toewijzing 
wordt toegepast; vreest voorts dat er te weinig financiële middelen zullen zijn voor 
belangrijke niet-agrarische en niet-bosachtige ecosystemen, bijvoorbeeld mariene 
gebieden; verzoekt om ofwel een afzonderlijk instrument voor Natura 2000 ofwel om 
een aanzienlijke verhoging van LIFE+, met de opname van een speciaal aan 
biodiversiteit en aan maatregelen tot behoud van soorten en prioritaire natuurlijke 
habitats gewijd fonds, zodat de doelstellingen van Natura 2000 kunnen worden 
bereikt;

Or. it

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 16
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. is ingenomen met de verklaring van de Commissie dat het fonds voor 
plattelandsontwikkeling en de structuurfondsen substantieel dienen bij te dragen 
aan de co-financiering van het Natura 2000-netwerk; is voorts verheugd dat 
financiering voor Natura 2000 uit het fonds voor plattelandsontwikkeling en de 
structuurfondsen mogelijk is gemaakt; is echter van mening dat deze aanpassingen 
gepaard dienen te gaan met bepalingen om onder andere:
- vrijmaking van middelen uit de structuurfondsen afhankelijk te stellen van 

adequate nationale financieringsplannen voor Natura 2000, zoals bedoeld in de 
mededeling over de financiële vooruitzichten;

- in het fonds voor plattelandsontwikkeling een aan Natura 2000 gewijde 
doelstelling op te nemen, voorzien van een minimumpercentage dat aan deze 
doelstelling moet worden besteed, zoals ook is gedaan bij andere doelstellingen 
van het fonds, en deze extra prioriteit duidelijk tot uiting te laten komen in extra 
middelen voor plattelandsontwikkeling;       

Or. en
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 17
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. beveelt ten zeerste aan om Natura 2000 in het fonds voor plattelandsontwikkeling, 
de structuurfondsen en de fondsen voor visserij en LIFE+ expliciet te vermelden, 
daar anders de tenuitvoerlegging van de strategie van Göteborg in gevaar komt en 
de belanghebbenden in onzekerheid blijven;

Or. en

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 18
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. benadrukt het belang van NGO's op milieugebied bij de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van milieubeleid, in het bijzonder in de nieuwe lidstaten en derde 
landen, en verzoekt om financiële steun voor deze landen;  

Or. en

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 19
Paragraaf 6

6. is bezorgd dat in het voorgestelde kaderprogramma voor concurrentievermogen en 
innovatie van de EU onvoldoende steun wordt gewaarborgd voor 
milieutechnologieën; ondersteunt derhalve het idee van de invoering van een 
aanvullend actieprogramma ter bevordering en ondersteuning van 
milieutechnologieën, om de innovatie te stimuleren in het kader van de strategieën van 
Lissabon en Göteborg; 

Or. en

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 20
Paragraaf 6

6. ondersteunt het idee van de invoering van een aanvullend actieprogramma 
(schrapping) om de innovatie te stimuleren in het kader van de strategieën van 
Lissabon en Göteborg, strategieën op gebieden zoals nieuwe milieutechnologieën en 
milieu-onderzoek, en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en/of andere 
geneeesmiddelen;
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Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 21
Paragraaf 6

6. ondersteunt het idee van de invoering van een aanvullend actieprogramma ter 
bevordering en ondersteuning van milieutechnologieën en onderzoek op 
milieugebied, om de innovatie te stimuleren en te ondersteunen in het kader van de 
strategieën van Lissabon en Göteborg;

Or. fr

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 22
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. geeft uiting aan zijn zorg dat gebruikmaking van de flexibiliteit in rubriek 3 ten 
koste gaat van de uitgaven die zijn voorzien voor het beleidsterrein volksgezondheid; 
pleit voor enige vorm van oormerking, hetzij door het opnemen van rekeningen in 
de verordeningen voor de programma's hetzij door het instellen van met de brede 
doelstelling van deze rubriek overeenkomende sub-rubrieken;  

Or. en

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 23
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. is van opvatting dat over het akkoord over de eerste pijler van de GLB-begroting 
(marktuitgaven en rechtstreekse betalingen) dat tijdens de Europese Raad van 
Brussel in oktober werd bereikt, opnieuw moet worden onderhandeld, teneinde de 
overdracht van betalingen naar de tweede pijler (plattelandsontwikkeling) te 
versnellen; is van mening dat zo snel mogelijk na 2013 beide pijlers samengevoegd 
dienen te worden in één vereenvoudigd financieringsmechanisme voor de 
ontwikkeling van het Europese platteland, waarmee milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken en andere plattelandsactiviteiten worden ondersteund;   

Or. en
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Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 24
Paragraaf 6 ter (nieuw)

6 ter. roept de lidstaten ertoe op om, als voorwaarde voor de goedkeuring van nationale 
strategische kaders en operationele programma's voor structurele financiering, te 
laten zien op welke wijze zij financiële steun zullen verstrekken voor het behalen 
van de milieudoelstellingen van de Unie, met name ten aanzien van het beheer van 
het Natura 2000-netwerk, de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn inzake water 
en het halen van de Kyoto-doelen;   

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 25
Paragraaf 7

7. verwelkomt het plan om de financiering van het actieprogramma inzake gezondheid te 
verhogen, zodat er meer aandacht besteed kan worden aan de noden en wensen van de 
burgers (schrapping) alsook aan nieuwe of opnieuw oplaaiende gezondheidscrises 
(schrapping); wenst dat het actieprogramma inzake gezondheid ook voorziet in de 
financiering van onderzoek op medisch gebied, met inbegrip van onderzoek naar 
nieuwe geneesmiddelen, ook voor zeldzame ziektes, weesziektes en tropische ziektes, 
teneinde de doelstelling ten aanzien van innovatie in het kader van de Lissabon-
strategie te stimuleren en te ondersteunen;     

Or. fr

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 26
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. spreekt zich krachtig uit voor agentschappen op het gebied van de gezondheid, die 
zijn voorzien van de middelen die noodzakelijk zijn om de hun door de EU 
toevertrouwde taken uit te voeren;

Or. fr

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 27
Paragraaf 7 ter (nieuw)

7 ter. acht het absoluut noodzakelijk begrotingsmiddelen toe te wijzen voor de 
ondersteuning van onderzoek op medisch gebied, zowel om innovatie te bevorderen 
als om nieuwe antibiotica te ontwikkelen tegen bekende pathologieën, zoals de 
griep, om het hoofd te bieden aan nieuwe resistenties van micro-organismes;  
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Or. fr

Amendement ingediend door Jutta D. Haug

Amendement 28
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. verzoekt om een extra rubriek of een sub-rubriek voor de gedecentraliseerde 
agentschappen; wijst erop dat financiële middelen van de agentschappen in 
overeenstemming dienen te zijn met de taken die hun zijn toegewezen en met behulp 
van de werkprogramma's dienen te worden uitgevoerd; is derhalve van opvatting dat 
de agentschappen over voldoende financiële middelen moeten beschikken om hun 
werkprogramma's te kunnen uitvoeren;   

Or. en

Amendement ingediend door Christofer Fjellner
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Amendement 29
Paragraaf 9

9. ondersteunt het idee van het samenbrengen van middelen en kennis op EU-niveau, om 
een zo goed mogelijk rendement te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van plannen 
voor preventie en paraatheid voor verschillende crisissituaties; stelt voor het nieuwe 
instrument voor solidariteit en snelle reactie toe te passen op natuurrampen, zoals 
overstromingen, maar ook te gebruiken voor preventie en het zo beperkt mogelijk 
houden van de gevolgen van pandemieën van ziektes en bio-terrorisme via het 
Europees Centrum voor ziektebestrijding;

Or. en

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 30
Paragraaf 9 bis (nieuw)

9 bis. is van mening dat de burgers prioriteit geven aan activiteiten die hen beschermen; 
verwacht derhalve dat de financiering toereikend is, met name voor het Europees 
Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA), de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Centrum voor ziektebestrijding (ECDC);  

Or. en


