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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-3

Návrh zprávy (PE 349.894v01-00)
Jutta D. Haug
Finanční výhledy 2007 - 2013
(KOM(2004)0487 – 2004/2209(INI))

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris 
Davies, Margrete Auken, Dimitrios Papadimoulis.

Pozměňovací návrh 1
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17.)
Bod 5

5. je znepokojen plány financovat program Natura 2000 téměř výhradně ze 
strukturálních fondů a z fondu pro rozvoj venkova, což by ponechávalo konečné 
rozhodnutí o financování jednotlivých sítí na členských státech; zastává názor, že ani 
vymezení části strukturálních fondů a fondu pro rozvoj venkova nebude nejlepším 
řešením; je i nadále přesvědčen, že lepší možností je samostatný finanční nástroj pro 
program Natura 2000 nebo zvýšení zdrojů pro LIFE+; obává se, že důležité 
ekosystémy by nebyly adekvátně financovány; je toho názoru, že program Natura 
2000 by bylo možné zahrnout do fondu rybolovu, pokud v jeho rámci budou 
vyčleněny odpovídající prostředky; rozhodně doporučuje, aby program Natura 2000 
byl jasně vyčleněn ve fondu pro rozvoj venkova a ve strukturálních fondech s tím, že 
budou poskytnuta specifická opatření pro zachování důležitých druhů a přirozených 
životních podmínek; v důsledku toho požaduje alespoň: 

– uvolnění strukturálních finančních prostředků podmíněné sestavením 
odpovídajícího finančního plánu Natura 2000 na národní úrovni, jak je stanoveno 
ve sdělení o finančním výhledu;
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– stanovení cíle v rámci fondu pro rozvoj venkova zaměřeného výhradně na 
program Natura 2000, přičemž bude stanoven minimální procentuální podíl, který 
má být vynaložen na tento cíl, jak tomu bylo u jiných cílů v rámci rozvoje venkova; 
tato dodatečná priorita se musí odrážet v dodatečném financování pro rozvoj 
venkova;

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris 
Davies, Margrete Auken, Dimitrios Papadimoulis.

Pozměňovací návrh 2
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 19, 20, 21.)
Bod 6

6. podporuje myšlenku vytvoření doplňujícího akčního programu v rámcovém programu 
EU zaměřeném na konkurenceschopnost a inovace s cílem zvýšit inovace ve smyslu 
lisabonské a göteborské strategie v oblastech, jako jsou nové enviromentální 
technologie, výzkum v oblasti životního prostředí a vývoj nových antibiotik a/nebo 
jiných léčiv;

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris 
Davies, Margrete Auken, Dimitrios Papadimoulis.

Pozměňovací návrh 3
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 26, 28, 30.)
Bod 8a (nový)

8a. Požaduje dodatečný okruh nebo podokruh pro decentralizované agentury; 
zdůrazňuje, že financování agentur, zejména Evropské agentury pro posuzování 
farmaceutických výrobků (EMEA), Evropské agentury pro bezpečnost potravin 
(EFSA), Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a Evropského centra pro 
prevenci a kontrolu chorob (ECDC) by mělo být v souladu s úkoly, které jsou jim 
přidělovány a zařazeny do pracovního programu; agentury by tedy měly mít dostatek 
finančních prostředků k realizaci svých pracovních programů; očekává, že agentury 
budou provádět všechny interní postupy v souladu se služebním řádem;

Or. en


