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Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 1
Ustęp 1 a (nowy)

1a. Przyjmuje do wiadomości, że w celu wprowadzenia w życie przyjętej polityki Komisja 
proponuje określenie całkowitego budżetu na poziomie 1,24% produktu narodowego 
brutto; wyraża przekonanie, iż wysokość ta jest jedynym akceptowalnym minimum 
finansowania oraz przeciwstawia się strategii sygnatariuszy tzw. „listu sześciu” 
domagających się obniżenia pułapu zasobów do 1% PNB UE, co uniemożliwiłoby 
pełne wprowadzenie koniecznych działań związanych z polityką ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 2
Ustęp 3

3. Opowiada się stanowczo za włączeniem polityki z zakresu ochrony środowiska i 
zdrowia w ramy innych rodzajów polityki, takich jak transport, energia, rolnictwo, 
rybołówstwo i polityka regionalna, podkreślając jednakże, iż włączenie to nie 
powinno stanowić podstawy do redukcji finansowania poszczególnych niezbędnych 
programów z zakresu ochrony środowiska i zdrowia;

Or. en
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Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 3
Ustęp 3

3. Opowiada się stanowczo za włączeniem polityki z zakresu ochrony środowiska i 
zdrowia w ramy innych rodzajów polityki, takich jak rolnictwo, rybołówstwo i 
polityka regionalna, podkreślając jednakże, iż włączenie to nie powinno stanowić 
podstawy do redukcji finansowania poszczególnych niezbędnych programów z 
zakresu ochrony środowiska i zdrowia;

Or. en

Poprawkę złożył Marcello Vernola

Poprawka 4
Ustęp 3

3. Zdecydowanie opowiada się za włączeniem polityki z zakresu ochrony środowiska i 
zdrowia w ramy innych omawianych dziedzin, podkreślając jednakże, iż włączenie to 
nie powinno stanowić podstawy do redukcji finansowania poszczególnych 
niezbędnych programów z zakresu ochrony środowiska i zdrowia, a także nie może 
wypaczać specyficznych celów tych programów;

Or. it

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 5
Ustęp 3 a (nowy)

3a. Wyraża przekonanie, że w związku ze zbliżającym się rozszerzeniem poziom 
finansowania zapewniony w ramach obecnych Perspektyw Finansowych na 
potrzeby ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa żywności 
nie będzie wystarczający na przyszły okres 2007-2013; wskazuje, iż w zakresie tych 
rodzajów polityki wspólne cele nie będą mogły zostać osiągnięte w ponownie 
poszerzonej UE bez odpowiedniego wsparcia finansowego na rzecz nowych Państw 
Członkowskich;

Or. en
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Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 6
Ustęp 4

4. Popiera utworzenie jednolitego instrumentu finansowego na rzecz ochrony środowiska 
(LIFE+) wzywając jednakże do ostrożnego szacowania poziomu przyszłych potrzeb 
finansowych, szczególnie biorąc pod uwagę, iż odnośny projekt włącza finansowanie 
regularnych prac przygotowawczych w ramy programu LIFE +; wyraża ponadto 
przekonanie, że winny zostać asygnowane minimalne kwoty finansowania na rzecz 
organizacji środowiskowych i określonych działań celowych, w tym również w 
zakresie ochrony środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 7
Ustęp 4

4 Popiera utworzenie jednolitego instrumentu finansowego na rzecz ochrony środowiska 
(LIFE+) wzywając jednakże do ostrożnego szacowania poziomu przyszłych potrzeb 
finansowych; podkreśla potrzebę ścisłego nadzorowania i oceny wprowadzenia 
nowego programu, a także wykorzystania wyników oceny do dalszych prac 
rewizyjnych związanych z programem;

Or. en

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis
Poprawka 8
Ustęp 4

4. Popiera utworzenie jednolitego instrumentu finansowego na rzecz ochrony środowiska 
(LIFE+), nawołuje do realnego zwiększenia jego budżetu oraz wpisania w jego ramy 
ochrony natury, a także wzywa do ostrożnego szacowania poziomu przyszłych 
potrzeb finansowych; zwraca uwagę na zwiększające się zobowiązania 
międzynarodowe Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska; wzywa tym 
samym Komisję do zapewnienia wystarczającego poziomu finansowania współpracy 
międzynarodowej oraz wsparcia państw trzecich, z wykorzystaniem instrumentów 
przewidzianych dla działań zewnętrznych, z zakresu ochrony środowiska;

Or. en
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Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 9
Ustęp 4 a (nowy)

4a. Zwraca uwagę na zwiększające się zobowiązania międzynarodowe Unii Europejskiej 
z zakresu ochrony środowiska; wzywa tym samym Komisję do zapewnienia 
wystarczającego poziomu finansowania współpracy międzynarodowej oraz wsparcia 
państw trzecich w celu osiągnięcia wspólnie uzgodnionych celów z zakresu ochrony 
środowiska z wykorzystaniem instrumentów przewidzianych dla działań 
zewnętrznych; wnosi o wsparcie finansowe konieczne dla zapewnienia 
transgranicznej współpracy z zakresu ochrony środowiska, zarówno na terenie UE,  
jak i z krajami sąsiadującymi;  wzywa do utworzenia instrumentu finansowego 
mającego za zadanie wsparcie państw rozwijających się we wprowadzaniu w życie 
celów ustanowionych Protokołem z Montrealu;

Or. en

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 10
Ustęp 4 a (nowy)

4a. Zwraca uwagę na zwiększające się zobowiązania międzynarodowe Unii Europejskiej 
z zakresu ochrony środowiska;  wzywa tym samym Komisję do zapewnienia 
wystarczającego poziomu finansowania współpracy międzynarodowej oraz wsparcia 
państw trzecich w celu osiągnięcia wspólnie uzgodnionych celów z zakresu ochrony 
środowiska z wykorzystaniem instrumentów przewidzianych dla działań 
zewnętrznych; zaleca dodanie instrumentu tematycznego z zakresu środowiskowych 
działań zewnętrznych (EEA) w celu zapewnienia finansowania związanego z 
priorytetami dyplomatycznymi UE o charakterze środowiskowym, na przykład w 
odniesieniu do wysiłków wynikających z polityki klimatycznej lub wielostronnych 
porozumień w sprawie ochrony środowiska;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 11
Ustęp 5

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey

Poprawka 12
Ustęp 5

5. Wyraża zaniepokojenie w związku z planami finansowania programu Natura 2000 
prawie wyłącznie z funduszy strukturalnych, rozwoju wiejskiego i rybołówstwa, gdyż 
pozostawiłoby to ostateczne decyzje dotyczące finansowania poszczególnych sieci w  
gestii Państw Członkowskich; wyraża obawę, iż projekt ten (skreślenie)
spowodowałby niedofinansowanie obszarów objętych programem Natura 2000;
wnosi o wprowadzenie gwarancji, takich jak asygnowanie funduszy, w celu 
zapewnienia odpowiedniej dostępności finansowania z funduszy rozwoju wiejskiego, 
strukturalnego i rybołówstwa; uznaje, iż powstaną znaczne luki w finansowaniu 
zarządzania siecią Natura 2000 w odniesieniu do działań niekwalifikowalnych do 
dofinansowania w ramach programów strukturalnych i rozwoju wiejskiego, a także 
wzywa do zagwarantowania, że działania te będą uznane za kwalifikowalne do 
dofinansowania w ramach programu LIFE+ oraz że dostępny budżet 
jest w tym zakresie odpowiedni;

Or. en

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 13
Ustęp 5

5. Wyraża zaniepokojenie w związku z planami finansowania programu Natura 2000 
prawie wyłącznie z funduszy strukturalnych i rozwoju wiejskiego, gdyż 
pozostawiłoby to ostateczne decyzje dotyczące finansowania poszczególnych sieci w 
gestii Państw Członkowskich; zwraca się o przyznanie oddzielnego instrumentu 
finansowego na rzecz programu Natura 2000;  wyraża opinię, iż nawet zastosowanie 
w odniesieniu do funduszy strukturalnych i rozwoju wiejskiego tzw. „zasady 
ringfencing” nie okaże się najlepszym rozwiązaniem;

Or. en

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 14
Ustęp 5

5. Wyraża zaniepokojenie w związku z planami finansowania programu Natura 2000 
prawie wyłącznie z funduszy strukturalnych i rozwoju wiejskiego, gdyż 
pozostawiłoby to ostateczne decyzje dotyczące finansowania poszczególnych sieci w 
gestii Państw Członkowskich; wyraża obawę, iż w przypadku braku odpowiedniego 
asygnowania funduszy projekt ten spowodowałby niedofinansowanie obszarów 
objętych programem Natura 2000; wzywa do wprowadzenia oddzielnego 



AM\552605PL.doc PE 353.367v01-00

PL

instrumentu finansowego na rzecz programu Natura 2000 lub też do 
znacznego wzmocnienia programu LIFE+ przy jednoczesnym wykorzystaniu, w celu 
osiągnięcia celów programu Natura 2000, specyficznego funduszu na rzecz 
bioróżnorodności; wyraża przekonanie, iż konieczne zmiany dostosowawcze do 
proponowanych uregulowań z zakresu rozwoju wiejskiego oraz funduszy 
strukturalnych i rybołówstwa zawierać winny między innymi postanowienia 
dotyczące uzależnienia uwolnienia funduszy od adekwatnych narodowych planów 
finansowania w ramach programu Natura 2000;

Or. en

Poprawkę złożył Marcello Vernola

Poprawka 15
Ustęp 5

5. Wyraża zaniepokojenie w związku z planami finansowania programu Natura 2000 
prawie wyłącznie z funduszy strukturalnych i rozwoju wiejskiego, gdyż 
pozostawiłoby to ostateczne decyzje dotyczące finansowania poszczególnych sieci w 
gestii Państw Członkowskich; wyraża obawę, iż w przypadku braku odpowiedniego 
asygnowania funduszy projekt ten spowodowałby niedofinansowanie obszarów 
objętych programem Natura 2000; wyraża również obawę, iż ważnym ekosystemom 
nie będącym ani ekosystemami rolniczymi, ani leśnymi (na przykład obszary 
morskie) nie przyznane zostanie właściwe finansowanie; wzywa do 
wprowadzenia oddzielnego instrumentu finansowego na rzecz 
programu Natura 2000 lub też do znacznego wzmocnienia programu LIFE+ przy 
jednoczesnym wykorzystaniu, w celu osiągnięcia celów programu Natura 2000, 
specyficznego funduszu na rzecz bioróżnorodności oraz działań na rzecz zachowania 
priorytetowych gatunków i ekosystemów naturalnych;

Or. it

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 16
Ustęp 5 a (nowy)

5a. Z zadowoleniem przyjmuje stanowisko Komisji stwierdzające, że unijne fundusze 
strukturalne i rozwoju wiejskiego winny stanowić konkretny wkład we 
współfinansowanie sieci Natura 2000;  z zadowoleniem przyjmuje także 
umożliwienie finansowania programu Natura 2000 z funduszy strukturalnych i 
rozwoju wiejskiego; wyraża niemniej przekonanie, iż tego typu zmiany 
dostosowawcze winny zawierać postanowienia mające między innymi na celu:

- uzależnienie uwolnienia środków z funduszy strukturalnych od adekwatnych
narodowych planów finansowania w ramach programu Natura 2000, w formie 
przedstawionej w komunikacie w sprawie Perspektyw Finansowych;
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 - wprowadzenie w ramach funduszu rozwoju wiejskiego osobnego celu związanego       
 wyłącznie z programem Natura 2000, z przypisaną minimalną procentową  
 wysokością finansowania przeznaczoną na realizację tego celu, na podobieństwo     
innych celów wpisanych w ramy rozwoju wiejskiego; oraz odzwierciedlenie    

 wspomnianego dodatkowego priorytetu poprzez przeznaczenie dodatkowych  
środków finansowych na rzecz rozwoju wiejskiego;

Or. en

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 17
Ustęp 5 a (nowy)

5a. Stanowczo zaleca wyraźne wyasygnowanie funduszy na cel programu Natura 2000 
w ramach funduszy strukturalnych, rozwoju wiejskiego, rybołówstwa oraz LIFE+, 
czego nieuczynienie wiązałoby się z ryzykiem niewprowadzenia w życie Strategii z 
Goeteborga oraz pozostawieniem zainteresowanych w niepewności;

Or. en

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 18
Ustęp 5 a (nowy)

5a. Podkreśla znaczenie zajmujących się środowiskiem organizacji pozarządowych w 
rozwijaniu oraz wprowadzaniu w życie polityki z zakresu ochrony środowiska, w 
szczególności w nowych Państwach Członkowskich i krajach trzecich, a także wnosi 
o finansowe wsparcie tychże;

Or.en

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 19
Ustęp 6

6. Wyraża zaniepokojenie w związku z faktem, iż proponowany program ramowy z 
zakresu konkurencyjności i innowacji nie zapewni odpowiedniego wsparcia dla 
technologii środowiskowych, a tym samym popiera ideę utworzenia dodatkowego 
programu działań nakierowanego na promowanie oraz wspieranie technologii 
środowiskowych w celu podkreślenia wagi innowacji w ramach strategii lizbońskiej i 
strategii z Goeteborga;

Or. en
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Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 20
Ustęp 6

6. Popiera ideę utworzenia dodatkowego programu działań (skreślenie) w celu 
podkreślenia wagi innowacji w ramach strategii lizbońskiej i strategii z Goeteborga w 
zakresie takim jak technologie środowiskowe, badania środowiskowe oraz rozwój 
antybiotyków i/lub innych środków farmaceutycznych;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 21
Ustęp 6

6. Popiera ideę utworzenia dodatkowego programu działań na rzecz promowania i 
finansowania technologii środowiskowych oraz badań z zakresu ochrony środowiska
mających na celu inspirowanie i wspieranie innowacji w ramach strategii lizbońskiej i 
strategii z Goeteborga;

Or. fr

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 22
Ustęp 6 a (nowy)

6a. Wyraża zaniepokojenie w związku z elastycznością w ramach Pozycji 3 
wykorzystywanej ze szkodą dla wydatków przewidzianych na zakres polityki 
związany z ochroną zdrowia publicznego, a także opowiada się za stosownym 
asygnowaniem środków, bądź poprzez ustalenie wysokości kwot za pomocą 
uregulowań ustanawiających odnośne programy, bądź za pomocą 
wypracowania podpozycji odpowiadających szerokim ramom celowym 
Pozycji wspomnianej powyżej;

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 23
Ustęp 6 a (nowy)

6a. Wyraża przekonanie, iż porozumienie osiągnięte w październiku 2002 r. w czasie 
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szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w sprawie pierwszego filaru budżetu WPR 
(wydatki rynkowe i płatności bezpośrednie) winno być renegocjowane w celu 
przyspieszenia operacji transferu płatności na rzecz drugiego filaru (rozwój 
obszarów wiejskich); wyraża przekonanie, iż oba filary winny zostać, najszybciej jak 
będzie to możliwe po roku 2013, połączone w jeden uproszczony mechanizm na rzecz                          
europejskich obszarów wiejskich wspierający przyjazne dla środowiska praktyki 
rolne oraz inne działania rolnicze; 

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 24
Ustęp 6 b (nowy)

6b. Wzywa Państwa Członkowskie do przedstawienia sposobu, w jaki będą one 
zapewniać wparcie finansowe mające na celu osiągnięcie unijnych celów o 
charakterze środowiskowym, szczególnie w odniesieniu do zarządzania siecią 
Natura 2000, implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz osiągnięcia celów z 
Kyoto, na zasadach warunku wstępnego przed przyjęciem narodowych ram 
strategicznych oraz operacyjnych programów finansowania strukturalnego;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 25
Ustęp 7

7. Wyraża zadowolenie w związku z projektami mającymi na celu zwiększenie 
finansowania programu działań z zakresu zdrowia w sposób umożliwiający 
czynniejsze sprostanie troskom i życzeniom (skreślenie) obywateli, a także 
(skreślenie) powracającym lub nowym zagrożeniom sanitarnym; wyraża życzenie, 
aby wspomniany program działań z zakresu zdrowia przewidywał również 
finansowanie w sferze badań medycznych, w tym również badań związanych z 
nowymi lekami, a także przeciwko chorobom rzadkim, sierocym i tropikalnym, w 
celu inspirowania i wspierania innowacji w ramach strategii lizbońskiej i strategii z 
Goeteborga;

Or. fr



AM\552605PL.doc PE 353.367v01-00

PL

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 26
Ustęp 7 a (nowy)

7a. Opowiada się stanowczo za możliwością dysponowania przez agencje zajmujące się 
aspektami zdrowotnymi środkami finansowymi koniecznymi do prowadzenia działań 
powierzonych im przez UE;

Or. fr

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 27
Ustęp 7 b (nowy)

7b. Uważa za niezbędne, aby środki budżetowe dysponowane były w sposób 
umożliwiający wsparcie badań medycznych, w celu promowania innowacji, a także 
rozwoju nowych antybiotyków przeciwko znanym patologiom, takim jak grypa, 
pozwalając tym samym na stawienie czoła nowym przypadkom nabywania 
odporności przez mikroby;   

Or. fr

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 28
Ustęp 8 a (nowy)

8a. Wzywa do przewidzenia dodatkowej pozycji lub podpozycji obejmującej agencje 
zdecentralizowane; wskazuje na fakt, iż finansowanie owych agencji winno 
odpowiadać zadaniom im przypisanym oraz zostać wdrożone w ramach programu 
prac; co za tym idzie, agencje te winny być finansowane w sposób odpowiadający 
potrzebom implementacji ich programów prac;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 29
Ustęp 9

9. Popiera ideę łączenia na poziomie unijnym zasobów i wiedzy w celu osiągnięcia 
rentowności, między innymi przy programach prewencyjnych i gotowości w zakresie 
różnorakich sytuacji kryzysowych; sugeruje, aby nowy instrument solidarności i 
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szybkiego reagowania obejmował katastrofy naturalne, takie jak powodzie, a także 
zapobieganie i minimalizowanie rezultatów chorób pandemicznych oraz
bioterroryzmu poprzez działania Europejskiego Centrum Kontroli Chorób;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 30
Ustęp 9 a (nowy)

9a. Wyraża przekonanie, iż opinia publiczna za priorytetowe uważa działania służące 
ochronie obywateli, a co za tym idzie oczekuje, iż finansowanie utrzymywane będzie 
na odpowiednim poziomie, szczególnie w przypadku Europejskiej Agencji ds. Oceny 
Produktów Medycznych (EMEA), Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) oraz Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (ECDC);

Or. en


