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Predlog sporazumne spremembe, ki ga vlagajo Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris 
Davies, Margrete Auken in Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 1
(Predlog sporazumne spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 
17)
Odstavek 5

5. Se nanaša na načrte financiranja Nature 2000 skoraj izključno iz strukturnih skladov in 
skladov za razvoj podeželja, ker bi države članice imele zadnjo besedo pri financiranju 
posameznih omrežij; meni, da tudi omejevanje porabe strukturnih skladov ali 
skladov za razvoj podeželja ne more biti boljša rešitev; je še naprej prepričan, da 
mora imeti prednost ločeni sklad za Naturo 2000 ali večji sklad LIFE+; se boji, da 
pomembni ekosistemi ne bodo imeli primernega finančnega kritja; meni, da je 
vključitev Nature 2000 v sklad za ribištvo možna z ustreznim označevanjem 
finančnega premoženja; priporoča, da je Natura 2000 jasno določena za razvoj 
podeželja in strukturne sklade, s specifično določbo za ukrepe ohranjanja 
pomembnih vrst in naravnih habitatov; zato poziva vsaj:

– h pogojni sprostitvi strukturnih skladov v ustreznih nacionalnih finančnih načrtih 
Natura 2000, kot je določeno v sporočilu o finančnem načrtu;

– k vključitvi cilja razvoja podeželja, ki bo namenjen izključno Naturi 2000 in za katerega 
se bo porabil minimalni odstotek (kot je to bilo pri drugih ciljih razvoja podeželja); ter 
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da bi se ta dodatna prednostna naloga zrcalila v dodatnem financiranju razvoja 
podeželja; 

Or. en

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vlagajo Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris 
Davies, Margrete Auken in Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 2
(Predlog sporazumne spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 19, 20 in 21)
Odstavek 6

6. Podpira zamisel o vzpostavitvi dodatnega akcijskega programa, tj. okvirnega 
programa konkurenčnosti in inovativnosti EU za spodbujanje inovativnosti v smislu 
lizbonske in göteborške strategije na področjih kot so nove okoljske tehnologije, 
raziskovanja okolja ter razvoj novih antibiotikov in/ali drugih zdravil;

Or. en

Predlog sporazumne spremembe, ki ga vlagajo Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris 
Davies, Margrete Auken in Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 3
(Predlog sporazumne spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 26, 28 in 30)
Odstavek 8a (novo)

8a. Poziva k dodatnim tarifnim številkam ali tarifnim podštevilkam za decentralizirane 
agencije;  poudarja, da mora biti financiranje agencij, še posebej Evropske agencije
za evaluacijo zdravil (EMEA), Evropskega Urada za varnost živil in prehrane 
(EFSA), Evropske agencije za okolje (EEA) in Evropskega centra za nadzor bolezni 
(ECDC) v skladu z nalogami, ki so jim bile določene in se morajo izvajati v 
delovnem programu; zato potrebujejo agencije za izvajanje svojih delovnih 
programov zadostno financiranje; pričakuje, da bodo agencije opravile vse notranje 
postopke v skladu s kadrovskimi predpisi; 

Or. en


