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Συμβιβαστική τροπολογία Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Danies, Margrete Auken 
και Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Τροπολογία 1
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
Παράγραφος 5

5. Ανησυχεί για τα σχέδια χρηματοδότησης του Natura 2000 σχεδόν αποκλειστικά από 
τα διαρθρωτικά ταμεία και τους πόρους για την ανάπτυξη της υπαίθρου, επειδή αυτό 
θα άφηνε τις τελικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των επιμέρους δικτύων στα 
κράτη μέλη· είναι της γνώμης ότι ούτε ο σαφής διαχωρισμός των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου ανάπτυξης της υπαίθρου δεν θα παράσχει την καλύτερη 
λύση· εξακολουθεί να εκφράζει την πεποίθηση ότι ένα ξεχωριστό ταμείο για το 
Natura 2000 ή η αυξημένη χρηματοδότηση των πόρων για το LIFE+ θα ήταν η 
προτιμότερη δυνατότητα επιλογής· εκφράζει την ανησυχία ότι δεν θα καλύπτονταν 
επαρκώς η χρηματοδότηση σημαντικών οικοσυστημάτων· θεωρεί εφικτή την 
ενσωμάτωση του Natura 2000 στο ταμείο αλιείας με εγγραφή αντίστοιχων 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό· συνιστά επίμονα να καλύπτεται σαφώς το Natura
2000 από τη χρηματοδότηση των ταμείων αγροτικής ανάπτυξης και των 
διαρθρωτικών ταμείων, προβλέποντας, ειδικότερα, μέτρα για τη διατήρηση 
σημαντικών ειδών και φυσικών οικοτόπων· ζητεί, συνεπώς, τουλάχιστον:

- να εξαρτάται η χορήγηση διαρθρωτικών χρηματοδοτικών πόρων από επαρκή 
εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα για το Natura 2000, όπως καθορίζεται 
στην ανακοίνωση για τις δημοσιονομικές προοπτικές·
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- να περιληφθεί στόχος στο πλαίσιο του ταμείου ανάπτυξης της υπαίθρου που θα 
προορίζεται μόνον για το Natura 2000 και θα συνοδεύεται από ελάχιστο ποσοστό 
που θα δαπανηθεί για το στόχο αυτό, όπως έχει συμβεί για άλλους στόχους στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου, και να αντικατοπτρίζεται η πρόσθετη 
αυτή προτεραιότητα με τη χορήγηση επιπλέον χρηματοδότησης για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου·

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Danies, Margrete Auken 
και Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Τροπολογία 2
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 19, 20, 21)

Παράγραφος 6

6. Υποστηρίζει την ιδέα της δημιουργίας ενός πρόσθετου προγράμματος δράσης στο 
πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, προκειμένου 
να ενθαρρυνθεί η καινοτομία σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισσαβόνας και του 
Γκέτεμποργκ σε τομείς όπως είναι οι νέες περιβαλλοντικές τεχνολογίες, η 
περιβαλλοντική έρευνα και η ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών και/ή άλλων 
φαρμακευτικών παρασκευασμάτων.

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Danies, Margrete Auken 
και Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Τροπολογία 3
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 26, 28, 30)

Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. ζητεί την προσθήκη νέας κατηγορίας ή υποκατηγορίας για τις αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες· τονίζει ότι η χρηματοδότηση των υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων 
(ΕΜΕΑ), την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSΑ), τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου 
Ασθενειών (ECDC), θα πρέπει να είναι συναφής με τα καθήκοντα που τους έχουν 
ανατεθεί και να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας· κατά 
συνέπεια, οι υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση 
προκειμένου να εφαρμόζουν τα προγράμματα εργασίας τους· αναμένει από τις 
υπηρεσίες να εφαρμόζουν όλες τις εσωτερικές διαδικασίες σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων·

Or. en


