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Alteração de compromisso apresentada por Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Davies, 
Margrete Auken e Dimitrios Papadimoulis
Alteração 1
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17)
Nº 5

5. Manifesta preocupação quanto aos planos de financiamento da rede Natura 2000, 
quase exclusivamente através de fundos estruturais e de desenvolvimento regional, 
porque tal remeterá para os Estados-Membros as decisões finais sobre o financiamento 
individual das redes; considera que nem mesmo a delimitação dos fundos estruturais 
ou do fundo de desenvolvimento rural proporcionará a melhor solução; continua 
convicto que seria preferível como opção a existência de um fundo separado para a 
Natura 2000 ou um fundo LIFE+ acrescido; teme que ecossistemas importantes não 
sejam objecto de uma adequada cobertura financeira; considera a integração da 
Natura 2000 no fundo das pescas como exequível, com a correspondente inscrição 
de dotações no orçamento; recomenda vivamente que a rede Natura 2000 seja 
claramente inscrita no orçamento no fundo de desenvolvimento rural e nos fundos 
estruturais, prevendo especificamente medidas para a preservação de espécies e 
habitats naturais importantes; consequentemente, solicita, pelo menos:

- a subordinação da concessão de fundos estruturais a planos nacionais de 
financiamento adequados da rede Natura 2000, como previsto na 
comunicação sobre as Perspectivas Financeiras;

- a inclusão de um objectivo ao abrigo do fundo de desenvolvimento rural 
exclusivamente dedicado à rede Natura 2000, acompanhado de uma 
percentagem mínima a despender para este objectivo, a exemplo do que se 
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fez para outros objectivos no âmbito do desenvolvimento rural e que esta 
prioridade adicional seja reflectida num financiamento adicional para o 
desenvolvimento rural;

Or. en

Alteração apresentada por Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Davies, Margrete Auken e 
Dimitrios Papadimoulis

Alteração 2
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 19, 20 e 21)
Nº 6

6. Apoia a ideia da criação de um programa de acção complementar no âmbito do 
programa-quadro da União Europeia para a competitividade e a inovação no 
sentido de melhorar a inovação, em conformidade com as estratégias de Lisboa e de 
Gotemburgo em domínios tais como as novas tecnologias ambientais, a investigação 
ambiental e o desenvolvimento de novos antibióticos e/ou outros produtos 
farmacêuticos;

Or. en

Alteração apresentada por Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Davies, Margrete Auken e 
Dimitrios Papadimoulis

Alteração 3
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 26, 28 e 30)
Nº 8 bis (novo)

8 bis. Solicita a criação de uma rubrica ou de uma sub-rubrica adicional para as agências 
descentralizadas; salienta que o financiamento das agências, sobretudo no que diz 
respeito à Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos (AEAM), à 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA), à Agência Europeia 
do Ambiente (AEA) e ao Centro Europeu para a Prevenção e o Controlo das 
Doenças (CECD), deveria ser coerente com as tarefas que lhes foram confiadas e 
efectuado no âmbito do seu programa de trabalho; as agências deveriam, por 
conseguinte, dispor de financiamento suficiente para a realização dos respectivos 
programas de trabalho; espera que as agências levem a cabo todo os seus 
procedimentos internos em conformidade com o Estatuto dos Funcionários

Or. en


