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Pozměňovací návrh 1
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že členské státy se už 
léta potýkají se značným nedostatkem 
finančních zdrojů na správu oblastí 
zařazených do sítě Natura 2000 (tyto 
oblasti někdy představují značnou část 
jejich území) a že tyto problémy snižují 
účinnost a celkovou koherenci tohoto 
nástroje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. poukazuje na to, že podle odhadů 
Komise činí roční náklady na správu sítě 
Natura 2000 5,8 miliard EUR, a je toho 
názoru, že by v této souvislosti mělo 
Společenství převzít za její financování 
větší zodpovědnost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 3
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že v oblasti zdraví 
chybí celková strategie prevence; s 
ohledem na to, že a) populace stále více 
stárne a že b) sílí tlak na veřejné finance a 
produktivitu soukromého sektoru;  
zvyšování nákladů spojených s 
populačním stárnutím představuje pro 
členské státy strukturální problém;
Evropská unie by měla v rámci své 
dlouhodobé strategie přijmout politiku 
důsledného prosazování zásady prevence 
(ať už se jedná o lékařské postupy či 
podporu zdravějšího životního stylu) a 
zavést služby jako e-Zdraví; zdravotní 
ukazatele přispějí k významnému zlepšení 
ukazatelů ekonomických;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. doporučuje studovat a provádět pilotní 
projekty zaměřené na obnovu a 
rekultivaci lesů zasažených požáry, 
invazními exotickými druhy či 
onemocněními způsobenými např. 
háďátkem borovicovým;    

Or. pt

Pozměňovací návrh 5
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby nadále 
zlepšovaly provádění právních předpisů 
Evropské unie v oblasti životního 
prostředí; vybízí Komisi, aby v souladu 
s tím posílila řízení pro porušení předpisů, 
a sice formou zvláštní podpory příslušným 
jednotkám nebo stanovením sazeb pro 
jednotlivé případy; požaduje odpovídající 
veřejně dostupné databáze;

5. vyzývá členské státy, aby nadále 
zlepšovaly provádění právních předpisů 
Evropské unie v oblasti životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby nadále
zlepšovaly provádění právních předpisů 
Evropské unie v oblasti životního 
prostředí; vybízí Komisi, aby v souladu s 
tím posílila řízení pro porušení předpisů, a 
sice formou zvláštní podpory příslušným 
jednotkám nebo stanovením sazeb pro 
jednotlivé případy; požaduje odpovídající 
veřejně dostupné databáze;

5. vyzývá členské státy, aby podstatně
zlepšovaly provádění právních předpisů 
Evropské unie v oblasti životního 
prostředí; vyzývá Komisi, aby v souladu s 
tím posílila řízení pro porušení předpisů, a 
sice formou zvláštní podpory příslušným 
jednotkám nebo stanovením sazeb pro 
jednotlivé případy a častějším využíváním 
řízení podle článku 260 SFEU; požaduje 
odpovídající veřejně dostupné databáze 
žalob pro porušení od zaslání dopisu s 
úředním oznámením; 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby nadále 
zlepšovaly provádění právních předpisů 
Evropské unie v oblasti životního 
prostředí; vybízí Komisi, aby v souladu s 
tím posílila řízení pro porušení předpisů, a 
sice formou zvláštní podpory příslušným 
jednotkám nebo stanovením sazeb pro 
jednotlivé případy; požaduje odpovídající 
veřejně dostupné databáze;

5. vyzývá členské státy, aby nadále 
zlepšovaly provádění právních předpisů 
Evropské unie v oblasti životního prostředí
a ochrany veřejného zdraví; vybízí 
Komisi, aby v souladu s tím posílila řízení 
pro porušení předpisů, a sice formou 
zvláštní podpory příslušným jednotkám 
nebo stanovením sazeb pro jednotlivé 
případy; požaduje odpovídající veřejně 
dostupné databáze;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že za pomoci programu 
veřejného zdraví je třeba řešit nerovnosti v 
oblasti zdraví mezi členskými státy a v 
těchto státech, které představují sociální a 
ekonomickou zátěž, a upřednostnit přitom 
projekty zaměřené na odstraňování těchto 
nerovností a podporovat vzdělávání a 
prevenci v oblasti zdraví a zlepšení sběru 
údajů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. podporuje zavedení pilotního 
programu, jehož cílem by bylo zabránit 
vylidňování venkovských oblastí a který by 
tento problém řešil pomocí konzultací s 
místními komunitami a různými 
zúčastněnými stranami a místními orgány 
a vytvářením projektů na místní a 
regionální úrovni;

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 
decentralizované agentury potřebují 
odpovídající finanční prostředky a 
zaměstnance, aby mohly plnit jak své 
dřívější úkoly, tak i nové úkoly přidělené 
zákonodárcem EU a Komisí; opakovaně 
vyjadřuje nesouhlas s využíváním účelově 
vázaných příjmů ke snížení rozpočtového 
příspěvku EU agenturám závislým na 
poplatcích, jako je např. Evropská 
agentura pro léčivé přípravky (EMA);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 
decentralizované agentury potřebují 
odpovídající finanční prostředky a 
zaměstnance, aby mohly plnit jak své 
dřívější úkoly, tak i nové úkoly přidělené 
zákonodárcem EU a Komisí; opakovaně
vyjadřuje nesouhlas s využíváním účelově 
vázaných příjmů ke snížení rozpočtového 
příspěvku EU agenturám závislým na 
poplatcích, jako je např. Evropská agentura 
pro léčivé přípravky (EMA);

8. souhlasí s využíváním účelově vázaných 
příjmů ke snížení rozpočtového příspěvku 
EU agenturám závislým na poplatcích, 
jako je např. Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA);

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. žádá, aby 5 % finančních prostředků 
spadajících pod hlavu 3 bylo zapsáno do 
rezervy; je toho názoru, že důvěryhodnost 
odborných znalostí Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin (EFSA) byla od roku 
2010 vážně poškozena opakujícími se 
případy střetu zájmů v rámci tohoto 
úřadu, a to v několika oblastech (jako 
např. geneticky modifikovaných 
organismů a sladidel), opomenutími v 
prohlášeních o zájmech a porušováním  
článku 16 služebního řádu úředníků 
Evropských společenství; domnívá se, že 
přesunutí finančních prostředků do 
rezervy by mělo zajistit, aby úřad EFSA 
přijal bezodkladně konkrétní opatření a 
stanovil přesný harmonogram řešení 
těchto problémů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. uznává, že je nutné, aby Evropská 
agentura pro chemické látky (ECHA) 
zahájila provádění nově přidělených úkolů, 
jako je vyřizování žádostí o povolení a 
příprava vědeckých stanovisek pro Komisi, 
jež jsou základem pro rozhodování o 
udělování povolení na úrovni EU, a aby 
plnila nové úkoly vyplývající z koordinace 
a rozhodování o hodnoceních chemických 
látek vytvořených členskými státy; uznává 
následný požadavek agentury ECHA na 
deset nových pracovních míst, která jsou z 
rozpočtového hlediska neutrální;

11. uznává, že je nutné, aby Evropská 
agentura pro chemické látky (ECHA) 
zahájila provádění přidělených úkolů, jako 
je vyřizování žádostí o povolení a příprava 
vědeckých stanovisek pro Komisi, jež jsou 
základem pro rozhodování o udělení či 
neudělení povolení na úrovni EU, a aby 
plnila úkoly vyplývající z koordinace a 
rozhodování o hodnoceních chemických 
látek vytvořených orgány členských států; 
uznává následný požadavek agentury 
ECHA na deset nových pracovních míst, 
která jsou z rozpočtového hlediska 
neutrální;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 11a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. vyzývá agenturu ECHA, aby 
vzhledem k tomu, že se mezi dosud 
zkontrolovanou dokumentací vyskytuje 
velmi vysoký počet případů, kdy má tato 
dokumentace nedostatky, posílila u 
dokumentace k registraci kontroly 
dodržování předpisů z 5 % na 10 %, 
protože vysoká míra neúspěšnosti by v 
případě jejího pokračování mohla vážně 
narušit účinnost nařízení REACH jako 
celku; domnívá se, že toho lze dosáhnout 



PE469.867v01-00 10/11 AM\873864CS.doc

CS

bez dalších finančních prostředků 
odpovídajícím přeřazením stávajících 
zaměstnanců, tím spíše, že agentura 
ECHA obdržela mnohem méně návrhů na 
zkoušky, než se očekávalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. dále zdůrazňuje, že jakákoli revize 
finančních výkazů v souvislosti s právními 
předpisy v oblasti biocidů a vývozu a 
dovozu nebezpečných chemických látek 
musí být založena na konečné legislativní 
dohodě a že v případě potřeby musí být 
pro agenturu uvolněny další finanční 
prostředky; vyzývá Komisi k představení 
následných úspor jako celku (zahrnujících 
rozpočet a zaměstnance) v příslušném GŘ
Komise, jestliže budou výše zmíněné úkoly 
prováděny v rámci agentury ECHA.

12. dále zdůrazňuje, že je třeba provést 
revizi finančního výkazu v souvislosti s 
právními předpisy v oblasti biocidů 
vzhledem k tomu, že spoluzákonodárci se 
po uzavření konečné legislativní dohody 
rozhodli pro výrazné posílení úlohy 
agentury ECHA, a jakmile právní 
předpisy v oblasti biocidů vstoupí v 
platnost, poskytnout dostatečné finanční 
prostředky k tomu, aby agentura ECHA 
mohla včas uzpůsobit svůj informační 
systém řešení nových úkolů, jakmile 
budou tyto právní předpisy použitelné;   
žádá případně revizi finančního výkazu v 
souvislosti s právními předpisy v oblasti 
vývozu a dovozu nebezpečných látek, 
která by se zakládala na konečné 
legislativní dohodě; vyzývá Komisi, aby v 
úplnosti představila následné úspory
(zahrnující rozpočet a zaměstnance) ve 
Společném výzkumném středisku Komise, 
a žádá členské státy, aby představily 
následné úspory (zahrnující rozpočet a 
zaměstnance) v příslušných orgánech 
členských států, jakmile se přistoupí k 
provádění výše zmíněných úkolů v rámci 
agentury ECHA.

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. dále zdůrazňuje, že jakákoli revize 
finančních výkazů v souvislosti s právními 
předpisy v oblasti biocidů a vývozu a 
dovozu nebezpečných chemických látek 
musí být založena na konečné legislativní 
dohodě a že v případě potřeby musí být pro 
agenturu uvolněny další finanční 
prostředky; vyzývá Komisi k představení 
následných úspor jako celku (zahrnujících 
rozpočet a zaměstnance) v příslušném GŘ 
Komise, jestliže budou výše zmíněné úkoly 
prováděny v rámci agentury ECHA.

12. dále zdůrazňuje, že jakákoli revize 
finančních výkazů v souvislosti s právními 
předpisy v oblasti biocidů a vývozu a 
dovozu nebezpečných chemických látek 
musí být založena na konečné legislativní 
dohodě a že v případě potřeby by pro 
agenturu měly být uvolněny dodatečné
finanční prostředky; vyzývá Komisi, aby v 
úplnosti představila následné úspory 
(zahrnující rozpočet a zaměstnance) v 
příslušném GŘ Komise, jakmile se 
přistoupí k provádění výše zmíněných 
úkolů v rámci agentury ECHA.

Or. en


