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Poprawka 1
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
Ustęp 5

5. Wyraża zaniepokojenie w związku z planami finansowania programu Natura 2000 
prawie wyłącznie z funduszy strukturalnych i rozwoju wiejskiego, gdyż 
pozostawiłoby to ostateczne decyzje dotyczące finansowania poszczególnych sieci w 
gestii Państw Członkowskich; wyraża opinię, iż nawet zastosowanie w odniesieniu do 
funduszy strukturalnych i rozwoju wiejskiego tzw. „zasady ringfencing” nie okaże 
się rozwiązaniem najlepszym; pozostaje w przekonaniu, iż oddzielny fundusz na 

rzecz Programu Natura 2000 lub wzmocniony fundusz LIFE+ winny być 
opcjami preferowanymi; wyraża obawę, iż ważne ekosystemy nie byłyby 
finansowane w sposób adekwatny; uważa włączenie programu Natura 2000 w 
ramy funduszu rybołówstwa za połączalne z odpowiednimi aspektami 
asygnowania funduszy; stanowczo zaleca, aby program Natura 2000 został 
wyraźnie wyodrębniony w ramach funduszy strukturalnych i rozwoju wiejskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań z zakresu środków ochrony 
ważnych gatunków oraz siedlisk naturalnych; co za tym idzie, wzywa co 
najmniej do: 

– uzależnienia uwolnienia środków z funduszy strukturalnych od adekwatnych 
narodowych planów finansowania w ramach programu Natura 2000, w formie 
przedstawionej w komunikacie w sprawie Perspektyw Finansowych;
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– wprowadzenia w ramach funduszu rozwoju wiejskiego osobnego celu 
związanego wyłącznie z programem Natura 2000, z przypisaną minimalną 
procentową wysokością finansowania przeznaczoną na realizację tego celu, na 
podobieństwo innych celów wpisanych w ramy rozwoju wiejskiego; wzywa także 
do odzwierciedlenia omawianego dodatkowego priorytetu w dodatkowym 
finansowaniu na rzecz rozwoju wiejskiego;

Or. en
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Margrete Auken i Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 2
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 19, 20, 21)
Ustęp 6

6. Popiera ideę utworzenia dodatkowego programu działań w ramach unijnego
programu ramowego z zakresu konkurencyjności i innowacji w celu podkreślenia 
wagi innowacji, rozumianych w świetle strategii lizbońskiej i strategii z Goeteborga, 
w zakresie takim jak nowe technologie środowiskowe, badania środowiskowe oraz 
rozwój nowych antybiotyków i/lub innych środków farmaceutycznych;

Or. en

Poprawka kompromisowa złożona przez: Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Davies, 
Margrete Auken i Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 3
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 26, 28, 30)
Ustęp 8 a (nowy)

8a. Wzywa do przewidzenia dodatkowej pozycji lub podpozycji obejmującej agencje 
zdecentralizowane; zwraca uwagę, iż finansowanie tychże agencji, szczególnie zaś 
Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Medycznych (EMEA), Europejskiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) 
oraz Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (ECDC), winno odpowiadać 
zadaniom im przypisanym, a także zostać wdrożone w ramach programu prac; co za 
tym idzie, agencje te winny być finansowane w sposób odpowiadający potrzebom 
implementacji ich programów prac; oczekuje, iż wspomniane agencje przeprowadzą 
wszystkie procedury wewnętrzne zgodnie z postanowieniami regulaminu 
Pracowniczego;

Or. en


