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Amendement ingediend door Jutta D. Haug, Christopher Fjellner, Chris Davies, Margrete 
Auken en Dimitrios Papadimoulis

Amendement 1
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen nrs. 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 
17)

Paragraaf 5

5. is bezorgd over de plannen om Natura 2000 bijna uitsluitend te financieren door middel 
van de structuurfondsen en de fondsen voor plattelandsontwikkeling, omdat daarmee de 
definitieve besluitvorming over het financieren van afzonderlijke netwerken zou worden 
overgelaten aan de lidstaten; is van opvatting dat zelfs oormerking van de 
structuurfondsen of het fonds voor plattelandsontwikkeling niet de beste oplossing zal 
zijn; blijft ervan overtuigd dat een afzonderlijk instrument voor Natura 2000 of een 
versterkt LIFE+-fonds de te verkiezen optie dient te zijn; vreest dat er voor belangrijke 
ecosystemen onvoldoende financiële dekking zal zijn; acht integratie van Natura 2000 
met bijbehorende oormerking in het fonds voor de visserij haalbaar; beveelt ten zeerste 
aan Natura 2000 duidelijk te oormerken in het fonds voor plattelandsontwikkeling en 
de structuurfondsen en daarbij specifieke bepalingen op te nemen voor maatregelen ten 
behoeve van het behoud van belangrijke soorten en natuurlijke habitats; verzoekt 
derhalve om:

- vrijmaking van middelen uit de structuurfondsen op voorwaarde van adequate 
nationale financieringsplannen voor Natura 2000, zoals bedoeld in de mededeling 
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over de financiële vooruitzichten;

- opneming in het fonds voor plattelandsontwikkeling van een uitsluitend aan Natura 
2000 gewijde doelstelling, voorzien van een minimumpercentage dat aan deze 
doelstelling moet worden besteed, zoals ook is gedaan bij andere doelstellingen van 
het fonds, en deze extra prioriteit duidelijk tot uiting te laten komen in extra 
middelen voor plattelandsontwikkeling;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Jutta D. Haug, Christopher Fjellner, Chris Davies, 
Margrete Auken en Dimitrios Papadimoulis

Amendement 2
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen nrs. 19, 20 en 21)

Paragraaf 6

6. ondersteunt het idee van de invoering van een aanvullend actieprogramma in het EU-
kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie ter bevordering van de 
innovatie in het kader van de strategieën van Lissabon en Göteborg op gebieden zoals 
nieuwe milieutechnologieën, milieu-onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe 
antibiotica en/of andere geneesmiddelen;

Or. en

Compromisamendement ingediend door Jutta D. Haug, Christopher Fjellner, Chris Davies, 
Margrete Auken en Dimitrios Papadimoulis

Amendement 3
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen nrs. 26, 28 en 30)

Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. verzoekt om een extra rubriek of een sub-rubriek voor de gedecentraliseerde 
agentschappen; wijst erop dat financiële middelen van de agentschappen, met name 
voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA), de Europese Autoriteit voor de 
voedselveiligheid (EFSA), het Europees Milieu-agentschap (EMA) en het Europees 
Centrum voor ziektebestrijding, in overeenstemming dienen te zijn met de taken die 
hun zijn toegewezen en die zij aan de hand van de werkprogramma's dienen te 
verrichten; is bijgevolg van opvatting dat de agentschappen over voldoende 
financiële middelen moeten beschikken om hun werkprogramma's te kunnen 
uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen van het Statuut van de 
ambtenaren;

Or. en


