
AM\873864BG.doc PE469.867v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2011/2020(BUD)

20.7.2011

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 16

Проектостановище
Jutta Haug
(PE467.318v01-00)

Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2012 г. във вида, в 
който е изменен от Съвета – всички раздели
(2011/2020(BUD))



PE469.867v01-00 2/12 AM\873864BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\873864BG.doc 3/12 PE469.867v01-00

BG

Изменение 1
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. посочва, че през годините 
държавите-членки се изправяха пред 
значителен недостиг на финансови 
ресурси за управление на районите, 
включени в мрежата „Натура 2000”, 
(които в някои случаи представляват 
голяма част от националната им 
територия), и това доведе до 
намаляване на ефективността и 
цялостната съгласуваност на този 
инструмент;

Or. pt

Изменение 2
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва, че Комисията оценява 
годишните разходи за управление на 
мрежата „Натура 2000” на 5,8 
милиарда евро, и в тази връзка счита, 
че Общността следва да поеме по-
голяма отговорност за нейното 
финансиране;

Or. pt
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Изменение 3
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Член 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва липсата на обща 
стратегия за профилактика в 
областта на здравеопазването; като 
взема предвид а) все по-
застаряващото население и б) 
нарастващия натиск върху 
публичните финанси и частната 
производителност, счита, че 
увеличението на разходите за това 
застаряващо население е структурен 
проблем за държавите-членки;
Европейският съюз следва да приеме в 
своята дългосрочна стратегия 
политика за категорично насърчаване 
на принципа на профилактиката (по 
отношение на медицинските 
практики, както и на насърчаването 
на по-здравословен начин на живот) и 
въвеждането на такива услуги, като 
електронно здравеопазване;
показателите за общественото 
здраве ще допринесат за съществено 
подобрение на икономическите 
показатели;

Or. en

Изменение 4
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. препоръчва проучването и 
осъществяването на пилотни 
проекти, насочени към 
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възстановяване на горски зони, които 
са засегнати от пожари, екзотични 
инвазивни видове и болести като 
боровата нематода;

Or. pt

Изменение 5
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите-членки да 
продължават да подобряват прилагането 
на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда; насърчава 
Комисията да засили съответно 
производствата си за установяване на
нарушения, под формата на оказване 
на допълнителна подкрепа на 
съответните звена и/или чрез 
определяне на проценти за случаите;
изисква съответните бази данни да 
станат достъпни за 
обществеността;

5. призовава държавите-членки да 
продължават да подобряват прилагането 
на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда;

Or. en

Изменение 6
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите-членки да 
продължават да подобряват
прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда; 
насърчава Комисията да засили 

5. призовава държавите-членки да 
подобрят значително прилагането на 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда; призовава Комисията да 
засили съответно производствата си за 
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съответно производствата си за 
установяване на нарушения, под 
формата на оказване на допълнителна 
подкрепа на съответните звена и/или
чрез определяне на проценти за 
случаите; изисква съответните бази 
данни да станат достъпни за 
обществеността;

установяване на нарушения, под 
формата на оказване на допълнителна 
подкрепа на съответните звена и чрез 
определяне на проценти за случаите, 
както и чрез по-често използване на 
производствата съгласно член 260 от 
ДФЕС; изисква съответните бази данни 
относно исковете за нарушение от
официалното уведомително писмо да 
станат достъпни за обществеността;

Or. en

Изменение 7
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите-членки да 
продължават да подобряват прилагането 
на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда; насърчава Комисията 
да засили съответно производствата си 
за установяване на нарушения, под 
формата на оказване на допълнителна 
подкрепа на съответните звена и/или 
чрез определяне на проценти за 
случаите; изисква съответните бази 
данни да станат достъпни за 
обществеността;

5. призовава държавите-членки да 
продължават да подобряват прилагането 
на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда и опазването на 
общественото здраве; насърчава 
Комисията да засили съответно 
производствата си за установяване на 
нарушения, под формата на оказване на 
допълнителна подкрепа на съответните 
звена и/или чрез определяне на 
проценти за случаите; изисква 
съответните бази данни да станат 
достъпни за обществеността;

Or. en

Изменение 8
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта да се 
преодолее социалната и икономическа 
тежест от неравнопоставеността в 
здравеопазването между и в рамките 
на държавите-членки чрез 
програмата за обществено здраве, 
като се отдава приоритет на 
проекти, насочени към намаляване на 
неравнопоставеността в 
здравеопазването, насърчаване на 
здравното образование и 
профилактика и подобряване на 
събирането на данни;

Or. en

Изменение 9
João Ferreira

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. подкрепя изпълнението на 
пилотен проект за предотвратяване 
на обезлюдяването в селските райони, 
който ще се справи с този проблем 
чрез провеждането на консултации с 
местните общности и различните 
заинтересовани страни и местни
органи и чрез разработването на 
проекти на местно и регионално 
равнище;

Or. pt
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Изменение 10
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава още веднъж факта, че 
децентрализираните агенции се 
нуждаят от достатъчно 
финансиране и персонал, за да 
изпълняват както досегашните, така 
и новите си задачи, възложени от 
законодателя на ЕС и Комисията; 
изразява неодобрението си по 
отношение на използването на целеви 
приходи за намаляване на вноските 
от бюджета на ЕС за зависещите от 
такси агенции като Европейската 
агенция по лекарствата (ЕМА);

заличава се

Or. en

Изменение 11
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава още веднъж факта, че 
децентрализираните агенции се 
нуждаят от достатъчно 
финансиране и персонал, за да 
изпълняват както досегашните, така 
и новите си задачи, възложени от 
законодателя на ЕС и Комисията; 
изразява неодобрението си по 
отношение на използването на целеви 
приходи за намаляване на вноските от 
бюджета на ЕС за зависещите от такси 
агенции като Европейската агенция по 
лекарствата (ЕМА);

8. одобрява използването на целеви 
приходи за намаляване на вноските от 
бюджета на ЕС за зависещите от такси 
агенции като Европейската агенция по 
лекарствата (ЕМА);
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Or. en

Изменение 12
Corinne Lepage

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава за поставянето в резерв 
на 5% от средствата, предназначени 
за дял 3; счита, че възникването от 
2010 г. на конфликти на интереси в 
ЕОБХ в няколко области (ГМО, 
подсладители), на пропуски в 
декларациите за интереси и на 
нарушения на член 16 от Правилника 
за длъжностните лица на 
Европейските общности сериозно 
накърнява доверието в 
компетентността на Агенцията;
счита, че поставянето на средства в 
резерва цели да гарантира, че ЕОБХ 
ще предприеме незабавно конкретни 
мерки и ще определи точен график за 
решаването на тези проблеми;

Or. fr

Изменение 13
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. признава необходимостта 
Европейската агенция по химикалите 
(ECHA) да започне с нововъзложените
й задачи, като например обработването 
на заявленията за разрешение и 
подготовката на научни становища за 
Комисията като основа за решенията на 

11. признава необходимостта 
Европейската агенция по химикалите 
(ECHA) да започне възложените й 
задачи, като например обработването на 
заявленията за разрешение и 
подготовката на научни становища за 
Комисията като основа за решенията на 
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ЕС за предоставяне на разрешения, 
както и да се заеме с нови задачи, 
произтичащи от координацията и 
вземането на решения по отношение на 
оценките на химични вещества, 
извършвани от органите на държавите-
членки; отчита произтичащото в тази 
връзка искане от Европейската агенция 
по химикалите за десет нови длъжности, 
които нямат отражение върху бюджета;

ЕС за предоставяне или отказ на 
разрешения, както и да се заеме със 
задачите, произтичащи от 
координацията и вземането на решения 
по отношение на оценките на химични 
вещества, извършвани от органите на 
държавите-членки; отчита 
произтичащото в тази връзка искане от 
Европейската агенция по химикалите за 
десет нови длъжности, които нямат 
отражение върху бюджета;

Or. en

Изменение 14
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 11a (нов)

Проектостановище Изменение

11a. призовава Европейската агенция 
по химикалите да увеличи проверките 
на съответствието на 
регистрационните досиета от 
минимум 5% до 10% с оглед на 
изключително високия процент 
непълни досиета сред проверените 
досега, тъй като високият процент 
на неуспеваемост ще подкопае 
сериозно REACH като цяло, ако се 
запази; счита, че това може да се 
постигне без никакви допълнителни 
средства посредством съответно 
преразпределение на съществуващия 
персонал, още повече че Европейската 
агенция по химикалите получи много 
по-малко предложения за изпитване 
отколкото се очакваше преди;

Or. en
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Изменение 15
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. подчертава освен това, че всяко 
преразглеждане на финансовите 
обосновки, свързани със
законодателството в областта на 
биоцидите и износа и вноса на опасни 
химикали, трябва да се основава на 
окончателното законодателно 
споразумение, и че, ако е необходимо, 
на агенцията трябва да се 
предоставят допълнителни средства;
призовава Комисията да представи 
пълна информация относно 
реализираните икономии (бюджет и 
персонал) в съответните генерални 
дирекции на Комисията, когато 
горепосочените задачи се изпълняват от 
Европейската агенция по химикалите;

12. подчертава освен това, че е 
необходимо да се преразгледа 
финансовата обосновка за 
законодателството в областта на 
биоцидите в контекста на 
предвиденото от съзаконодателите 
значително засилване на ролята на 
Европейската агенция по химикалите 
след сключването на окончателното 
законодателно споразумение, както и 
да се предоставят адекватни 
средства веднага след влизането в 
сила на законодателството в 
областта на биоцидите, за да се даде 
възможност на Агенцията да 
подготви информационната система 
навреме, за да се справи с новите 
задачи след като станат приложими;
призовава финансовата обосновка за 
законодателството в областта на 
износа и вноса на опасни химикали да 
бъде преразгледана, ако е необходимо, 
въз основа на окончателното 
законодателно споразумение; призовава 
Комисията да представи пълна 
информация относно реализираните 
икономии (бюджет и персонал) в 
Съвместния изследователски център
на Комисията и да изиска от 
държавите-членки да представят 
реализираните икономии (бюджет и 
персонал) в компетентните органи на 
държавите-членки, когато 
горепосочените задачи се изпълняват от 
Европейската агенция по химикалите;

Or. en
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Изменение 16
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. подчертава освен това, че всяко 
преразглеждане на финансовите 
обосновки, свързани със 
законодателството в областта на 
биоцидите и износа и вноса на опасни 
химикали, трябва да се основава на 
окончателното законодателно 
споразумение, и че, ако е необходимо, 
на агенцията трябва да се предоставят 
допълнителни средства; призовава 
Комисията да представи пълна 
информация относно реализираните 
икономии (бюджет и персонал) в 
съответните генерални дирекции на 
Комисията, когато горепосочените 
задачи се изпълняват от Европейската 
агенция по химикалите;

12. подчертава освен това, че всяко 
преразглеждане на финансовите
обосновки, свързани със 
законодателството в областта на 
биоцидите и износа и вноса на опасни 
химикали, трябва да се основава на 
окончателното законодателно 
споразумение, и че, ако е необходимо, 
на агенцията следва да се предоставят 
адекватни средства; призовава 
Комисията да представи пълна 
информация относно реализираните 
икономии (бюджет и персонал) в 
съответните генерални дирекции на 
Комисията, когато горепосочените 
задачи се изпълняват от Европейската 
агенция по химикалите;

Or. en


