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Kompromisændringsforslag af Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Davies, Margrete 
Auken og Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 1
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
Punkt 5

5. Er forbeholden over for planerne om næsten udelukkende at finansiere Natura 2000 
via strukturfondene og fondene til udvikling af landdistrikter, fordi den endelige 
afgørelse om finansieringen af individuelle net derved ville komme til at ligge hos 
medlemsstaterne; er af den opfattelse, at end ikke afgrænsningen af strukturfondene 
og fondene til udvikling af landdistrikter vil udgøre den bedste løsning; er overbevist 
om, at en separat fond for Natura 2000 eller en forhøjelse af fonden for LIFE+ bør 
foretrækkes; frygter, at vigtige økosystemer ikke vil opnå tilstrækkelig økonomisk 
dækning; anser integrationen af Natura 2000 i fiskerifonden for mulig med 
tilsvarende øremærkning; anbefaler kraftigt en klar øremærkning af Natura 2000 i 
strukturfondene og fondene til udvikling af landdistrikter med særligt henblik på 
foranstaltninger til bevarelse af vigtige arter og naturlige levesteder; kræver derfor 
som minimum:

– frigivelse af finansiering over strukturfondene afhængigt af passende nationale 
planer for finansiering af Natura 2000 som stipuleret i meddelelsen om det 
finansielle overslag;

– en målsætning under fonden til udvikling af landdistrikter, som udelukkende 
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gælder Natura 2000, med anførelse af den mindste procentdel, der skal afsættes 
til denne målsætning, samt at denne yderligere prioritet afspejles i 
ekstrabvillinger til udvikling af landdistrikter;

Or. en

Kompromisændringsforslag af: Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Davies, Margrete 
Auken og Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 2
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 19, 20, 21)
Punkt 6

6. Støtter tanken om at oprette endnu et handlingsprogram under EU's rammeprogram 
for konkurrenceevne og innovation med henblik på at skabe mere innovation, hvad 
angår Lissabon- og Göteborg-strategien på områder som nye miljøteknologier, 
miljøforskning og udvikling af nye antibiotika og/eller andre lægemidler;

Or. en

Kompromisændringsforslag af Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Davies, Margrete 
Auken og Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 3
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 26, 28, 30)
Punkt 8 a (nyt)

8a. Kræver en yderligere budgetpost eller et underområde for de decentraliserede 
agenturer; påpeger, at finansieringen af agenturerne, navnlig Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMEA), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA), Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og Det Europæiske Center for
Kontrol med Sygdomme (ECDC), bør være i overensstemmelse med de tildelte 
opgaver og iværksættes under arbejdsprogrammet, hvorfor agenturerne skal have 
tilstrækkelige midler til at gennemføre deres arbejdsprogrammer; forventer, at 
agenturerne udfører alle interne procedurer i henhold til vedtægterne;

Or. en


