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Τροπολογία 1
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι, 
με την πάροδο των ετών, τα κράτη μέλη 
έχουν φτάσει στο σημείο να 
αντιμετωπίζουν σημαντική έλλειψη 
πόρων για τη διαχείριση των περιοχών 
που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 (οι 
οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα των 
εθνικών επικρατειών), γεγονός το οποίο 
θέτει εν αμφιβόλω τη συνολική 
αποτελεσματικότητα και συνοχή του εν 
λόγω μηχανισμού·

Or. pt

Τροπολογία 2
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η 
Επιτροπή εκτιμά σε 5,8 δισ. ευρώ το 
ετήσιο κόστος διαχείρισης του δικτύου 
Natura 2000 και συνιστά εν προκειμένω 
καλύτερη κοινοτική υπευθυνοποίηση για 
τη χρηματοδότησή του·

Or. pt
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Τροπολογία 3
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 4 α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. παρατηρεί την έλλειψη συνολικής 
στρατηγικής πρόληψης στον τομέα της 
υγείας· λαμβάνοντας υπόψη (α) την 
αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού και 
(β) τη διογκούμενη πίεση που ασκείται 
στα δημόσια οικονομικά και την ιδιωτική 
παραγωγικότητα· η αύξηση των δαπανών 
για αυτόν τον πληθυσμό που γηράσκει 
αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα για τα 
κράτη μέλη· η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει
να υιοθετήσει στη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της την πολιτική της 
αποφασιστικής προώθησης της αρχής 
της πρόληψης (από την πλευρά των 
ιατρικών πρακτικών καθώς και από την 
άποψη της ενθάρρυνσης υγιέστερων 
τρόπων ζωής) και την εισαγωγή 
υπηρεσιών όπως η η-υγεία· οι δείκτες 
υγείας θα συνεισφέρουν στην αισθητή 
βελτίωση των οικονομικών δεικτών·

Or. en

Τροπολογία 4
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. συνιστά τη μελέτη και υλοποίηση 
πιλοτικών έργων που να αποβλέπουν στην 
αποκατάσταση των βασικών περιοχών 
που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, από 
χωροκατακτητικά ξένα είδη ή από 
παράσιτα, όπως ο νηματώδης σκώληκας 
των κωνοφόρων·
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Or. pt

Τροπολογία 5
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
περαιτέρω την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
διαδικασίες παράβασης, παρέχοντας 
επιπλέον υποστήριξη στις αρμόδιες 
υπηρεσίες και/ή καθορίζοντας ποσοστά 
υποθέσεων· ζητεί οι αντίστοιχες βάσεις 
δεδομένων να γίνονται δημόσια 
διαθέσιμες·

5. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
περαιτέρω την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
περαιτέρω την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
διαδικασίες παράβασης, παρέχοντας 
επιπλέον υποστήριξη στις αρμόδιες 
υπηρεσίες και/ή καθορίζοντας ποσοστά 
υποθέσεων· ζητεί οι αντίστοιχες βάσεις 
δεδομένων να γίνονται δημόσια 
διαθέσιμες·

5. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
αισθητά την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να ενισχύσει τις διαδικασίες 
παράβασης, παρέχοντας επιπλέον 
υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες και 
καθορίζοντας ποσοστά υποθέσεων και 
χρησιμοποιώντας συχνότερα τις 
διαδικασίες του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ·
ζητεί οι αντίστοιχες βάσεις δεδομένων για 
τις ενέργειες σε περιπτώσεις παράβασης, 
όπως η αποστολή προειδοποιητικής 
επιστολής, να γίνονται δημόσια 
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διαθέσιμες·

Or. en

Τροπολογία 7
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
περαιτέρω την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
διαδικασίες παράβασης, παρέχοντας 
επιπλέον υποστήριξη στις αρμόδιες 
υπηρεσίες και/ή καθορίζοντας ποσοστά 
υποθέσεων· ζητεί οι αντίστοιχες βάσεις 
δεδομένων να γίνονται δημόσια 
διαθέσιμες·

5. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
περαιτέρω την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της 
νομοθεσίας προστασίας της δημόσιας 
υγείας της ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να ενισχύσει τις διαδικασίες παράβασης, 
παρέχοντας επιπλέον υποστήριξη στις 
αρμόδιες υπηρεσίες και/ή καθορίζοντας 
ποσοστά υποθέσεων· ζητεί οι αντίστοιχες 
βάσεις δεδομένων να γίνονται δημόσια 
διαθέσιμες·

Or. en

Τροπολογία 8
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί 
το κοινωνικό και οικονομικό βάρος των 
ανισοτήτων υγείας μεταξύ και εντός 
κρατών μελών, μέσω του προγράμματος 
δημόσιας υγείας, με προτεραιότητα σε 
έργα που αποβλέπουν στον περιορισμό 
των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, 
προώθηση της εκπαίδευσης για την υγεία 
και της πρόληψης και βελτίωση της 
συγκέντρωσης δεδομένων· 
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Or. en

Τροπολογία 9
João Ferreira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υποστηρίζει την εφαρμογή ενός 
πιλοτικού έργου σχετικά με τη 
συγκράτηση των πληθυσμών στον 
αγροτικό κόσμο, το οποίο θα προσεγγίζει 
αυτή την προβληματική μέσω 
διαβούλευσης με τους πληθυσμούς και με 
διάφορους τοπικούς παράγοντες και 
αρχές και μέσω της σχεδίασης έργων σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

Or. pt

Τροπολογία 10
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει και πάλι το γεγονός ότι οι 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί έχουν 
ανάγκη από επαρκή χρηματοδότηση και 
στελέχωση, προκειμένου να εκπληρώσουν 
τόσο τα παλαιά τους καθήκοντα όσο και 
εκείνα που τους ανατέθηκαν πρόσφατα 
από τον ενωσιακό νομοθέτη και την 
Επιτροπή· εκφράζει και πάλι τη 
δυσαρέσκειά του για τη χρήση εσόδων 
ειδικού προορισμού προκειμένου να 
μειωθεί η συνεισφορά από τον ενωσιακό 
προϋπολογισμό σε οργανισμούς που 
εξαρτώνται από την είσπραξη τελών, 
όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

διαγράφεται
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Φαρμάκων (ΕΟΦ)·

Or. en

Τροπολογία 11
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει και πάλι το γεγονός ότι οι 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί έχουν 
ανάγκη από επαρκή χρηματοδότηση και 
στελέχωση, προκειμένου να εκπληρώσουν 
τόσο τα παλαιά τους καθήκοντα όσο και 
εκείνα που τους ανατέθηκαν πρόσφατα 
από τον ενωσιακό νομοθέτη και την 
Επιτροπή· εκφράζει και πάλι τη 
δυσαρέσκειά του για τη χρήση εσόδων 
ειδικού προορισμού προκειμένου να 
μειωθεί η συνεισφορά από τον ενωσιακό 
προϋπολογισμό σε οργανισμούς που 
εξαρτώνται από την είσπραξη τελών, όπως 
είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων (ΕΟΦ)·

8. επιδοκιμάζει τη χρήση εσόδων ειδικού 
προορισμού προκειμένου να μειωθεί η 
συνεισφορά από τον ενωσιακό 
προϋπολογισμό σε οργανισμούς που 
εξαρτώνται από την είσπραξη τελών, όπως 
είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων (ΕΟΦ)·

Or. en

Τροπολογία 12
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ζητεί να τεθούν στο αποθεματικό το 
5% των κεφαλαίων που συνεισφέρουν 
στην κατηγορία 3· πράγματι, η εμφάνιση 
από το 2010 επανειλημμένων 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων 
εντός της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας 
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των Τροφίμων σε πολλούς τομείς (ΓΤΟ, 
γλυκαντικά) οι παραλείψεις που 
παρατηρούνται στις δηλώσεις 
συμφερόντων και οι περιπτώσεις 
προσβολής του άρθρου 16 του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης 
των Μονίμων Υπαλλήλων της 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βλάπτουν 
σοβαρά την αξιοπιστία της 
εμπειρογνωμοσύνης της Αρχής· η θέση 
στο αποθεματικό έχει στόχο να 
υιοθετήσει χωρίς καθυστέρηση η Αρχή 
απτά μέτρα και επακριβές 
χρονοδιάγραμμα για την επίλυση αυτών 
των προβλημάτων·

Or. fr

Τροπολογία 13
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. αναγνωρίζει την ανάγκη να αρχίσει ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 
Προϊόντων (ΕΟΧΠ) την εκτέλεση των 
νέων καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, 
όπως είναι η επεξεργασία των αιτήσεων 
αδειοδότησης και η εκπόνηση 
επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για την 
Επιτροπή προκειμένου να χρησιμεύσουν 
ως βάση για τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ 
σχετικά με τη χορήγηση αδειών, και να 
αναλάβει νέα καθήκοντα που πηγάζουν 
από το συντονισμό και τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις αξιολογήσεις 
χημικών ουσιών που πραγματοποιούν οι 
αρχές των κρατών μελών· αναγνωρίζει το 
συνακόλουθο αίτημα του ΕΟΧΠ για δέκα 
νέες θέσεις, οι οποίες δεν πρόκειται να 
επηρεάσουν τον προϋπολογισμό· 

11. αναγνωρίζει την ανάγκη να αρχίσει ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 
Προϊόντων (ΕΟΧΠ) την εκτέλεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, όπως 
είναι η επεξεργασία των αιτήσεων 
αδειοδότησης και η εκπόνηση 
επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για την 
Επιτροπή προκειμένου να χρησιμεύσουν 
ως βάση για τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ 
σχετικά με τη χορήγηση ή όχι αδειών, και 
να αναλάβει τα καθήκοντα που πηγάζουν 
από το συντονισμό και τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις αξιολογήσεις 
χημικών ουσιών που πραγματοποιούν οι 
αρχές των κρατών μελών· αναγνωρίζει το
συνακόλουθο αίτημα του ΕΟΧΠ για δέκα 
νέες θέσεις, οι οποίες δεν πρόκειται να 
επηρεάσουν τον προϋπολογισμό· 

Or. en
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Τροπολογία 14
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων να αυξήσει τους 
ελέγχους συμμόρφωσης στους φακέλους 
καταχώρησης από το ελάχιστο όριο του 
5% στο 10% λαμβάνοντας υπόψη το πολύ 
μεγάλο ποσοστό ελαττωματικών φακέλων 
μεταξύ όσων έχουν ελεγχθεί μέχρι 
στιγμής, δεδομένου ότι το υψηλό ποσοστό 
αστοχίας, εάν συνεχισθεί, θα υπονομεύσει 
αισθητά το πρόγραμμα REACH 
συνολικά· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να γίνει 
χωρίς επιπλέον πιστώσεις, μέσω της 
αναδιάταξης του υφιστάμενου 
προσωπικού, πολύ περισσότερο εφόσον ο 
ECHA έχει λάβει πολύ λιγότερες 
προτάσεις δοκιμής από όσες είχε 
εκτιμηθεί προηγουμένως·

Or. en

Τροπολογία 15
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει περαιτέρω ότι οποιαδήποτε 
αναθεώρηση των δημοσιονομικών 
δελτίων σχετικά με τη νομοθεσία για τα 
βιοκτόνα και τις εξαγωγές και εισαγωγές 
επικίνδυνων χημικών ουσιών πρέπει να 
βασίζεται στην τελική νομοθετική 
συμφωνία και ότι, εάν χρειαστεί, πρέπει να 
διατεθούν στον οργανισμό επιπλέον 

12. τονίζει περαιτέρω την ανάγκη 
αναθεώρησης του δημοσιονομικού 
δελτίου της νομοθεσίας για τα βιοκτόνα
λαμβάνοντας υπόψη τον ουσιαστικά 
ενισχυμένο ρόλο του ECHA που είχαν 
υπόψη τους οι συν-νομοθέτες όταν 
επισφραγίστηκε η τελική νομοθετική 
συμφωνία, και να διατεθούν επαρκείς 
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κεφάλαια• καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει στο ακέραιο τις 
εξοικονομήσεις που θα προκύψουν 
(προϋπολογισμός και προσωπικό) στις 
σχετικές ΓΔ της Επιτροπής όταν τεθούν σε 
εφαρμογή τα προαναφερθέντα καθήκοντα 
εντός του ΕΟΧΠ.

πιστώσεις αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η 
νομοθεσία για τα βιοκτόνα, έτσι ώστε να 
δοθεί στον ECHA η δυνατότητα να 
προετοιμάσει το σύστημα πληροφορικής 
εγκαίρως ώστε να αναλάβει τα νέα 
καθήκοντα αμέσως μόλις γίνουν 
διαθέσιμα· ζητεί να αναθεωρηθεί, εάν 
είναι ανάγκη, το δημοσιονομικό δελτίο 
της νομοθεσίας για τις εξαγωγές και 
εισαγωγές επικίνδυνων χημικών ουσιών με 
βάση την τελική νομοθετική συμφωνία·
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο 
ακέραιο τις εξοικονομήσεις που θα 
προκύψουν (προϋπολογισμός και 
προσωπικό) στο Κοινό Κέντρο Ερευνών 
της Επιτροπής και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να παρουσιάσουν τις αντίστοιχες 
εξοικονομήσεις που θα προκύψουν 
(προϋπολογισμός και προσωπικό) στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όταν 
τεθούν σε εφαρμογή τα προαναφερθέντα 
καθήκοντα εντός του ΕΟΧΠ·

Or. en

Τροπολογία 16
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει περαιτέρω ότι οποιαδήποτε 
αναθεώρηση των δημοσιονομικών δελτίων 
σχετικά με τη νομοθεσία για τα βιοκτόνα 
και τις εξαγωγές και εισαγωγές 
επικίνδυνων χημικών ουσιών πρέπει να 
βασίζεται στην τελική νομοθετική 
συμφωνία και ότι, εάν χρειαστεί, πρέπει να 
διατεθούν στον οργανισμό επιπλέον
κεφάλαια· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει στο ακέραιο τις 
εξοικονομήσεις που θα προκύψουν 
(προϋπολογισμός και προσωπικό) στις 
σχετικές ΓΔ της Επιτροπής όταν τεθούν σε 

12. τονίζει περαιτέρω ότι οποιαδήποτε 
αναθεώρηση των δημοσιονομικών δελτίων 
σχετικά με τη νομοθεσία για τα βιοκτόνα 
και τις εξαγωγές και εισαγωγές 
επικίνδυνων χημικών ουσιών πρέπει να 
βασίζεται στην τελική νομοθετική 
συμφωνία και ότι, εάν χρειαστεί, θα πρέπει 
να διατεθούν στον οργανισμό επαρκή 
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εφαρμογή τα προαναφερθέντα καθήκοντα 
εντός του ΕΟΧΠ.
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