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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 1
Odstavek 1 a (novo)

1a. opaža, da je Komisija za izvajanje sprejetih politik predlagala omejitev celotnega 
proračuna na 1,24% bruto nacionalnega dohodka; meni, da ta odstotek predstavlja 
minimalno sprejemljivo financiranje in nasprotuje strategiji podpisnikov tako 
imenovanega "pisma šestih", ki zahteva znižanje zgornje meje sredstev na 1% BND 
EU, kar bi onemogočilo celovito izvajanje okoljskih politik;   

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 2
Odstavek 3

3. zelo podpira integracijo okoljskih in zdravstvenih politik v druga področja politike, 
kot so promet, energija, kmetijstvo, ribištvo in regionalna politika, vendar poudarja, 
da to ne bi smelo biti uporabljeno kot izgovor za zmanjšanje financiranja potrebnih 
posameznih okoljskih in zdravstvenih programov;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 3
Odstavek 3

3. zelo podpira vključitev okoljskih in zdravstvenih politik v druga področja politike, kot 
so kmetijstvo, ribištvo in regionalna politika, vendar poudarja, da to ne bi smelo biti 
uporabljeno kot izgovor za zmanjšanje financiranja posameznih nujnih okoljskih in 
zdravstvenih programov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marcello Vernola

Predlog spremembe 4
Odstavek 3

3. zelo podpira vključitev okoljskih in zdravstvenih politik v druga področja politike, kot 
so kmetijstvo, ribištvo in regionalna politika, vendar poudarja, da to ne bi smelo biti 
uporabljeno kot izgovor za zmanjšanje financiranja posameznih nujnih okoljskih in 
zdravstvenih programov ter da ne sme negativno vplivati na specifične cilje takšnih 
programov;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 5
Odstavek 3 a (novo)

3a. meni, da v luči nadaljnje širitve raven financiranja, ki jo zagotavlja sedanja 
finančna perspektiva za okolje, javno zdravje in varno hrano, ne bo zadostovala za 
prihodnje obdobje 2007-2013; poudarja, da skupni cilji na teh področjih politike v 
bodoči razširjeni EU ne bodo uresničeni brez bistvene finančne podpore za nove 
države članice;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 6
Odstavek 4

4. podpira oblikovanje enotnega finančnega instrumenta za okolje (LIFE+), vendar 
poziva k previdnemu ocenjevanju bodočih finančnih potreb, še posebej ob 
upoštevanju, da se s predlogom financiranje rednega pripravljalnega dela vključi v 
okvir instrumenta LIFE +; nadalje meni, da je potrebno nameniti minimalne deleže 
financiranja za okoljske organizacije in projektne dejavnosti, vključno s področjem 
ohranjanja narave;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 7
Odstavek 4

4. podpira oblikovanje enotnega finančnega instrumenta za okolje (LIFE+), vendar 
poziva k previdnemu ocenjevanju bodočih finančnih potreb; poudarja potrebo po 
natančnejšem spremljanju in ocenjevanju izvajanja novega programa ter po 
uporabi rezultatov ocenjevanja za kasnejšo revizijo programa;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 8
Odstavek 4

4. podpira oblikovanje enotnega finančnega instrumenta za okolje (LIFE+), zahteva 
bistveno povečanje njegovega proračuna, vključitev elementa varstva narave in 
poziva k previdnemu ocenjevanju prihodnjih finančnih potreb; opozarja na 
naraščajoče mednarodne obveznosti Evropske unije na področju okolja; zato poziva 
Komisijo, da v okviru instrumentov za zunanje ukrepe zagotovi zadostna sredstva za 
mednarodno sodelovanje in podporo za tretje države na področju okolja;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 9
Odstavek 4 a (novo)

4a. opozarja na naraščajoče mednarodne obveznosti Evropske unije na področju 
okolja; zato poziva Komisijo, da zagotovi zadostna sredstva za mednarodno 
sodelovanje in podporo za tretje države, da bi s pomočjo instrumentov za zunanje 
ukrepe dosegle skupno dogovorjene cilje na področju okolja; poziva k potrebni 
finančni podpori za izvajanje okoljskega čezmejnega sodelovanja tako znotraj EU 
kot s sosednjimi državami; poziva k oblikovanju finančnega instrumenta, da bi 
pomagali državam v razvoju izvajati cilje Montrealskega protokola;  

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 10
Odstavek 4 a (novo)

4a. opozarja na naraščajoče mednarodne obveznosti Evropske unije na področju 
okolja; zato poziva Komisijo, da zagotovi zadostna sredstva za mednarodno 
sodelovanje in podporo za tretje države, da bi s pomočjo instrumentov za zunanje 
ukrepe dosegle skupno dogovorjene cilje na področju okolja; priporoča vključitev 
tematskega instrumenta o okoljskih zunanjih ukrepih, da bi zagotovili financiranje, 
povezano z okoljskimi diplomatskimi prednostnimi nalogami EU, na primer v zvezi s 
prizadevanji na področju klimatske politike in večletnimi okoljskimi sporazumi;  

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 11
Odstavek 5

črtano

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Dorette Corbey

Predlog spremembe 12
Odstavek 5

5. izraža zaskrbljenost v zvezi z načrti za financiranje programa Natura 2000 skoraj 
izključno iz strukturnih skladov, sklada za razvoj podeželja in ribiškega sklada, saj bi 
to prepustilo državam članicam končne odločitve o financiranju posameznih omrežij; 
boji se, da bi ta predlog (črtano) imel za posledico premalo sredstev za področja v 
okviru programa Natura 2000; poziva k vzpostavitvi jamstev, kot je predhodna 
dodelitev sredstev, da bi zagotovili primerno razpoložljivost sredstev iz sklada za 
razvoj podeželja, strukturnih skladov in ribiškega sklada; priznava, da bodo za 
ukrepe, ki niso upravičeni do financiranja iz programov za razvoj podeželja in 
strukturnih programov, nastale občutne vrzeli za financiranje upravljanja mreže 
Natura 2000 ter poziva k zagotavljanju, da bodo te dejavnosti upravičene do sredstev 
v okviru instrumenta LIFE+ in k primernosti temu namenjenega razpoložljivega 
proračuna; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 13
Odstavek 5

5. izraža zaskrbljenost v zvezi z načrti za financiranje programa Natura 2000 skoraj 
izključno iz strukturnih skladov in sklada za razvoj podeželja, saj bi to prepustilo 
državam članicam končne odločitve o financiranju posameznih omrežij;  zahteva 
posebni finančni instrument za program Natura 2000; meni, da niti omejitev 
strukturnih skladov ali sklada za razvoj podeželja ne bo zagotovila najboljše rešitve;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 14
Odstavek 5

5. izraža zaskrbljenost v zvezi z načrti za financiranje programa Natura 2000 skoraj 
izključno iz strukturnih skladov in sklada za razvoj podeželja, saj bi to prepustilo 
državam članicam končne odločitve o financiranju posameznih omrežij; boji se, da bi 
ta predlog, razen če ga ne bi spremljalo učinkovita predhodna dodelitev sredstev, imel 
za posledico premalo sredstev za področja v okviru programa Natura 2000; poziva k 
oblikovanju posebnega finančnega instrumenta za program Natura 2000 ali k 
bistvenemu povečanju sredstev za program LIFE+, z vključitvijo namenskega sklada 



PE 353.367v01-00 6/11 AM\552605SL.doc

SL

za biotsko raznovrstnost, da bi lahko dosegli cilje programa Natura 2000; meni, da 
potrebne prilagoditve predlaganih uredb o skladu za razvoj podeželja, strukturnih 
skladih in ribiškemu skladu, med drugim vključujejo določbe za določitev pogojev za
sprostitev strukturnih sredstev na osnovi primernih nacionalnih finančnih načrtov v 
okviru programa Natura 2000; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marcello Vernola

Predlog spremembe 15
Odstavek 5

5. izraža zaskrbljenost glede načrtov za financiranje programa Natura 2000 izključno iz 
strukturnih skladov in sklada za razvoj podeželja, ker bi to prepustilo državam 
članicam končno odločitev o financiranju posameznih omrežij; boji se, da bi ta 
predlog, razen če bi ga ne spremljala dejanska predhodna dodelitev sredstev, imel za 
posledico premalo sredstev za področja v okviru programa Natura 2000; poleg tega se 
boji, da pomembni ekosistemi, ki niso ne kmetijski, ne gozdni (na primer morska 
področja), nebi  imeli primernega finančnega kritja; poziva k oblikovanju posebnega 
finančnega instrumenta za program Natura 2000 ali k občutnemu povečanju programa 
LIFE+ (z vključitvijo namenskega sklada za biotsko raznovrstnost in ukrepe, 
usmerjene v ohranjanje vrst ter prednostnih naravnih habitatov), da bi omogočili 
uresničitev ciljev programa Natura 2000; Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 16
Odstavek 5 a (novo)

5a. pozdravlja izjavo Komisije, da morajo strukturni skladi in sklad za razvoj podeželja 
bistveno prispevati k sofinanciranju omrežja Natura 2000; nadalje pozdravlja 
omogočanje financiranja za program Natura 2000 iz strukturnih skladov in sklada za 
razvoj podeželja; vendar meni, da morajo takšne prilagoditve med drugim vključevati 
določbe, namenjene:
- določitvi pogojev za sprostitev strukturnih sredstev na osnovi primernih 

nacionalnih finančnih načrtov v okviru programa Natura 2000, kot je določeno v 
Sporočilu o finančni perspektivi; 

- vključitvi cilja v okvir sklada za razvoj podeželja, namenjenega izključno 
programu Natura 2000, z minimalnim odstotkom, ki bo porabljen za ta cilj, kot v 
primeru drugih ciljev v okviru razvoja podeželja; odražanju te dodatne 
prednostne naloge v obliki dodatnih sredstev za razvoj podeželja; 

Or. en



AM\552605SL.doc 7/11 PE 353.367v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 17
Odstavek 5 a (novo)

5a. močno priporoča, da se za program Natura 2000 jasno predhodno dodelijo sredstva 
v skladu za razvoj podeželja, strukturnih skladih, ribiškemu skladu in skladu 
LIFE+; v nasprotnem primeru bo izvajanje Gotenburške strategije izpostavljeno 
tveganju in interesne skupine bodo ostale v položaju negotovosti; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 18
Odstavek 5 a (novo)

5a. poudarja pomen okoljskih NVO pri razvoju in izvajanju okoljske politike, zlasti v 
novih državah članicah ter tretjih državah in zahteva finančno podporo zanje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 19
Odstavek 6

6. izraža zaskrbljenost, da predlagani okvirni program za konkurenčnost in inovacije 
ne bo zagotovil primerne podpore za okoljske tehnologije in zato podpira idejo o 
oblikovanju dopolnilnega akcijskega programa za spodbujanje in podpiranje okoljskih 
tehnologij, da bi spodbudili inovacije, kot je izraženo v Lizbonski in Gotenburški 
strategiji;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 20
Odstavek 6

6. podpira idejo o oblikovanju dopolnilnega akcijskega programa (črtano), da bi 
spodbudili inovacije, kot je izraženo v Lizbonski in Gotenburški strategiji na 
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področjih, kot so nove okoljske tehnologije, okoljske raziskave ter razvoj novih 
antibiotikov in /ali drugih farmacevtskih izdelkov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 21
Odstavek 6

6. podpira idejo o oblikovanju dopolnilnega akcijskega programa za spodbujanje in 
financiranje okoljskih tehnologij ter raziskav na področju okolja, da bi spodbudili in 
podpirali inovacije, kot je izraženo v Lizbonski in Gotenburški strategiji;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 22
Odstavek 6 a (novo)

6a. izraža svojo zaskrbljenost glede prilagodljivosti v okviru rubrike 3, ki je uporabljena 
v škodo izdatkov, predvidenih za področja politike javnega zdravja in poziva k 
določeni vrsti predhodnega dodeljevanja sredstev, ali s pomočjo določitve zneskov v 
okviru uredb, ki ustanavljajo programe ali z vzpostavitvijo podpostavk, ki ustrezajo 
širšim ciljem v okviru te postavke;  

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 23
Odstavek 6 a (novo)

6a. meni, da se je treba ponovno pogajati glede sporazuma, doseženega na Evropskem 
svetu v Bruslju oktobra 2002, o prvem stebru proračuna SKP (tržni izdatki in 
neposredna plačila), da bi pospešili prenos plačil v drugi steber (razvoj podeželja); 
meni, da je treba po letu 2013 takoj, ko bo izvedljivo, oba stebra združiti v en sam 
poenostavljen mehanizem financiranja za podeželje Evrope, ki podpira okolju 
prijazno kmetijsko prakso in druge kmetijske dejavnosti;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 24
Odstavek 6 b (novo)

6b. poziva države članice, da pokažejo, kako bodo zagotovile finančno podporo, 
usmerjeno v doseganje okoljskih ciljev Unije, zlasti glede upravljanja omrežja 
Natura 2000, izvajanja okvirne direktive o vodah in doseganja kjotskih ciljev kot 
predpogoja za potrditev nacionalnih strateških okvirov in operativnih programov za 
strukturna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 25
Odstavek 7

7. pozdravlja projekte s katerimi si prizadeva povečati sredstva za akcijski program na 
področju zdravja, da bi upoštevali skrbi in želje državljanov ter (črtano) zdravstvene 
nadloge, ki so se znova pojavile (črtano); upa, da ta akcijski program za zdravje 
predvideva tudi financiranje na področju medicinskih raziskav, vključno z 
raziskavami novih zdravil in tudi redkih bolezni, bolezni "sirot"ter tropskih bolezni, 
z namenom spodbuditi in podpreti cilj inovacije v smislu Lizbonske strategije;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 26
Odstavek 7 a (novo)

7a. odločno zagovarja, da agencije na področju zdravja razpolagajo s potrebnim 
proračunom za izvajanje dejavnosti, ki so jim zaupane s strani EU;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 27
Odstavek 7 b (novo)

7b. meni, da je nujno načrtovanje proračunskih sredstev v korist podpore medicinskim 
raziskavam za spodbujanje inovacij in tudi za razvijanje novih antibiotikov proti 
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znanim patologijam, kot je gripa, da bi se lahko soočili z novo odpornostjo teh 
mikrobov;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta D. Haug

Predlog spremembe 28
Odstavek 8 a (novo)

8a. poziva k oblikovanju postavke ali podpostavke za decentralizirane agencije; 
poudarja, da mora financiranje agencij biti usklajeno z nalogami, ki so jim 
dodeljene in izvajane v delovnem programu; posledično morajo agencije imeti 
dovolj sredstev za izvajanje svojih delovnih programov;   

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 29
Odstavek 9

9. podpira idejo o združitvi sredstev in strokovnega znanja na ravni EU z namenom 
ustvariti resnično vrednost za denar, npr. v načrtih za preventivo in za pripravljenost 
na različne krizne položaje; predlaga, da se novi instrument za solidarnost in hitro 
reagiranje uporabi za naravne nesreče (npr. poplave), kot tudi za preprečevanje in 
zmanjševanje učinkov bolezni pandemij in bioterorizma preko Evropskega centra za 
nadzor bolezni;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 30
Odstavek 9 a (novo)

9a. meni, da javnost daje prednost tistim dejavnostim, ki jo ščitijo in zato pričakuje 
primerno financiranje, zlasti kar zadeva Evropsko agencijo za zdravila (EMEA), 
Evropsko agencijo za varno hrano (EFSA) in Evropski center za nadzor bolezni 
(ECDC); 

Or. en
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