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Tarkistus 1
João Ferreira

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
jäsenvaltioilla on vuosien ajan ollut suuri 
puute Natura 2000 -alueiden (jotka 
joissakin tapauksissa kattavat 
huomattavan osan valtion alueesta) 
hallinnointiin tarvittavista määrärahoista, 
mikä on heikentänyt tämän välineen 
vaikuttavuutta ja yleistä 
johdonmukaisuutta;

Or. pt

Tarkistus 2
João Ferreira

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. palauttaa mieliin, että komission 
arvion mukaan Natura 2000 -alueiden 
vuotuiset hallinnointikustannukset ovat 
5,8 miljardia euroa, ja vaatii tältä osin 
lisäämään yhteisön vastuuta verkoston 
rahoituksesta;

Or. pt

Tarkistus 3
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että terveyden alalta puuttuu 
ennaltaehkäisevä kokonaisstrategia, kun 
otetaan huomioon a) väestön jatkuva 
ikääntyminen ja b) julkiseen talouteen ja 
yksityiseen tuottavuuteen liittyvien 
paineiden kasvu; toteaa, että väestön 
ikääntymiseen liittyvien menojen kasvu 
on jäsenvaltioille rakenteellinen ongelma; 
toteaa, että sen vuoksi Euroopan unionin 
olisi pitkän aikavälin strategiassaan 
määrätietoisesti edistettävä 
ennaltaehkäisyn periaatetta 
(hoitokäytännöissä ja terveempien 
elintapojen edistämisessä) ja esimerkiksi 
sähköisten terveydenhuoltopalvelujen 
käyttöönottoa; katsoo, että 
terveysindikaattoreilla autetaan 
merkittävästi parantamaan talouden 
indikaattoreita;

Or. en

Tarkistus 4
João Ferreira

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. suosittaa, että tutkitaan ja toteutetaan 
pilottihankkeita, joiden tavoitteena on 
maastopaloista, haitallisista vieraslajeista 
tai tuholaisista, kuten mäntyankeroisesta, 
kärsineiden metsäalueiden 
kunnostaminen ja ennallistaminen;

Or. pt
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Tarkistus 5
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa; kannustaa komissiota 
vahvistamaan rikkomismenettelyjään 
vastaavasti ja antamaan lisätukea asiasta 
vastaaville yksiköille ja/tai määrittämään 
tapausmääriä; kehottaa tekemään asiaa 
koskevista tietokannoista julkisia;

5. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 6
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa; kannustaa komissiota 
vahvistamaan rikkomismenettelyjään 
vastaavasti ja antamaan lisätukea asiasta 
vastaaville yksiköille ja/tai määrittämään 
tapausmääriä; kehottaa tekemään asiaa
koskevista tietokannoista julkisia;

5. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
merkittävästi EU:n 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa; 
pyytää komissiota vahvistamaan 
rikkomismenettelyjään vastaavasti ja 
antamaan lisätukea asiasta vastaaville 
yksiköille ja määrittämään tapausmääriä 
sekä käyttämään entistä useammin 
SEUT-sopimuksen 260 artiklan mukaisia 
menettelyjä; kehottaa tekemään 
rikkomistapauksia koskevista 
tietokannoista julkisia virallisesta 
ilmoituksesta alkaen;

Or. en
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Tarkistus 7
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa; kannustaa komissiota 
vahvistamaan rikkomismenettelyjään 
vastaavasti ja antamaan lisätukea asiasta 
vastaaville yksiköille ja/tai määrittämään 
tapausmääriä; kehottaa tekemään asiaa 
koskevista tietokannoista julkisia;

5. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen EU:n ympäristölainsäädännön ja 
kansanterveyden suojelua koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoa; 
kannustaa komissiota vahvistamaan 
rikkomismenettelyjään vastaavasti ja 
antamaan lisätukea asiasta vastaaville 
yksiköille ja/tai määrittämään 
tapausmääriä; kehottaa tekemään asiaa 
koskevista tietokannoista julkisia;

Or. en

Tarkistus 8
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta puuttua 
jäsenvaltioiden välisiin ja sisäisiin 
terveyseroihin liittyvään 
yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen 
taakkaan kansanterveysohjelmassa siten, 
että etusijalle asetetaan hankkeet, joiden 
tavoitteena on vähentää terveyseroja, 
edistää terveyskasvatusta ja 
ennaltaehkäisyä sekä parantaa 
tiedonkeruuta;

Or. en
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Tarkistus 9
João Ferreira

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. tukee väestön pysymistä maaseudulla 
koskevan sellaisen pilottihankkeen 
toteutusta, jossa tätä ongelmaa käsitellään 
kuulemalla asukkaita ja erilaisia 
paikallisia toimijoita ja viranomaisia, sekä 
hankkeiden kehittämistä paikallis- ja 
aluetasolla;

Or. pt

Tarkistus 10
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa jälleen, että erillisvirastojen 
rahoituksen ja henkilöstön pitää olla 
riittävä, jotta ne voivat hoitaa vanhat 
tehtävänsä sekä Euroopan unionin 
lainsäätäjän ja komission niille osoittamat 
uudet tehtävät; toistaa jälleen, ettei 
hyväksy sitä, että käyttötarkoitukseensa 
sidottujen tulojen käyttö vähentää EU:n 
talousarviosta annettavaa osuutta 
maksuista riippuvaisille erillisvirastoille, 
kuten Euroopan lääkevirasto (EMA);

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 11
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa jälleen, että erillisvirastojen 
rahoituksen ja henkilöstön pitää olla 
riittävä, jotta ne voivat hoitaa vanhat 
tehtävänsä sekä Euroopan unionin 
lainsäätäjän ja komission niille osoittamat 
uudet tehtävät; toistaa jälleen, ettei 
hyväksy sitä, että käyttötarkoitukseensa 
sidottujen tulojen käyttö vähentää EU:n 
talousarviosta annettavaa osuutta maksuista 
riippuvaisille erillisvirastoille, kuten 
Euroopan lääkevirasto (EMA);

8. hyväksyy sen, että käyttötarkoitukseensa 
sidottujen tulojen käyttö vähentää EU:n 
talousarviosta annettavaa osuutta maksuista 
riippuvaisille erillisvirastoille, kuten 
Euroopan lääkevirasto (EMA);

Or. en

Tarkistus 12
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. vaatii ottamaan varaukseen 
5 prosenttia osaston 3 määrärahoista; 
toteaa, että Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(EFSA) toiminnassa useilla aloilla 
(GMO:t, makeutusaineet) vuodesta 2010 
esiintyneet eturistiriidat, puutteet 
taloudellisia etuja koskevissa 
ilmoituksissa ja yhteisöjen virkamiehiin 
sovellettavien henkilöstösääntöjen 
16 artiklan rikkominen vaarantavat 
vakavasti EFSA:n asiantuntemuksen 
uskottavuuden; toteaa, että määrärahojen 
varaukseen ottamisella tähdätään siihen, 
että EFSA toteuttaisi viipymättä 
konkreettisia toimia ja vahvistaisi 
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täsmällisen aikataulun ongelmien 
ratkaisemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 13
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Amendment

11. tunnustaa, että Euroopan 
kemikaaliviraston (ECHA) on aloitettava 
sille osoitetut uudet tehtävät, kuten 
lupahakemusten käsittely ja tieteellisten 
lausuntojen valmistelu komissiolle luvan 
myöntämistä koskevien EU:n päätösten 
pohjaksi, ja otettava uusia tehtäviä, jotka 
johtuvat jäsenvaltioiden viranomaisten 
tekemien kemiallisten aineiden arviointien 
koordinoinnista ja niitä koskevasta 
päätöksenteosta; panee merkille ECHA:n 
tähän liittyvän kymmentä uutta tointa 
koskevan pyynnön, joka ei vaikuta 
talousarvioon;

11. tunnustaa, että Euroopan 
kemikaaliviraston (ECHA) on aloitettava 
sille osoitetut tehtävät, kuten 
lupahakemusten käsittely ja tieteellisten 
lausuntojen valmistelu komissiolle luvan 
myöntämistä tai myöntämättä jättämistä 
koskevien EU:n päätösten pohjaksi, ja 
otettava tehtävät, jotka johtuvat 
jäsenvaltioiden viranomaisten tekemien 
kemiallisten aineiden arviointien 
koordinoinnista ja niitä koskevasta 
päätöksenteosta; panee merkille ECHA:n 
tähän liittyvän kymmentä uutta tointa 
koskevan pyynnön, joka ei vaikuta 
talousarvioon;

Or. en

Tarkistus 14
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. pyytää ECHA:a lisäämään 
rekisteröintiasiakirjojen 
vaatimustenmukaisuutta koskevia 
tarkastuksia 5 prosentin 
vähimmäistasosta 10 prosenttiin, kun 
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otetaan huomioon puutteellisten 
asiakirjojen erittäin suuri osuus tähän 
asti tarkastetuista asiakirjoista, sillä 
korkea hylkäysprosentti vaarantaisi 
jatkuessaan vakavasti koko REACH-
järjestelmän; katsoo, että tämä on 
mahdollista toteuttaa ilman lisävaroja 
siirtämällä nykyistä henkilöstöä, etenkin, 
kun ECHA on saanut paljon vähemmän 
testausehdotuksia kuin aiemmin 
arvioitiin;

Or. en

Tarkistus 15
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa lisäksi, että
biosidilainsäädäntöä sekä vaarallisten 
kemikaalien vientiä ja tuontia koskevien 
rahoitusselvitysten tarkistamisen on 
perustuttava lopulliseen 
lainsäädännölliseen sopimukseen ja että 
virastolle on tarpeen mukaan annettava 
lisävaroja; kehottaa komissiota esittämään 
täysimääräisesti ne säästöt (talousarvion ja 
henkilöstön osalta) asianomaisissa
komission pääosastoissa, joita saadaan kun 
ECHA suorittaa edellä mainitut tehtävät.

12. korostaa lisäksi tarvetta tarkistaa
biosidilainsäädäntöä koskevaa 
rahoitusselvitystä, kun otetaan huomioon 
lainsäätäjien ECHA:lle kaavailema 
merkittävästi suurempi rooli lopullista 
lainsäädännöllistä sopimusta 
sinetöitäessä, sekä antaa käyttöön 
riittävästi varoja heti 
biosidilainsäädännön tultua voimaan, 
jotta ECHA voi mukauttaa 
tietotekniikkajärjestelmäänsä ajoissa 
uusiin tehtäviin, kun niitä aletaan 
soveltaa; vaatii vaarallisten kemikaalien 
vientiä ja tuontia koskevan lainsäädännön 
rahoitusselvityksen tarkistamista tarpeen 
mukaan siten, että se perustuu lopulliseen 
lainsäädännölliseen sopimukseen; kehottaa 
komissiota esittämään täysimääräisesti ne 
säästöt (talousarvion ja henkilöstön osalta) 
komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa 
ja jäsenvaltioita esittämään ne säästöt 
(talousarvion ja henkilöstön osalta) 
jäsenvaltioiden toimivaltaisissa 
viranomaisissa, joita saadaan kun ECHA 
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suorittaa edellä mainitut tehtävät.

Or. en

Tarkistus 16
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa lisäksi, että 
biosidilainsäädäntöä sekä vaarallisten 
kemikaalien vientiä ja tuontia koskevien 
rahoitusselvitysten tarkistamisen on 
perustuttava lopulliseen 
lainsäädännölliseen sopimukseen ja että 
virastolle on tarpeen mukaan annettava 
lisävaroja; kehottaa komissiota esittämään 
täysimääräisesti ne säästöt (talousarvion ja 
henkilöstön osalta) asianomaisissa 
komission pääosastoissa, joita saadaan kun 
ECHA suorittaa edellä mainitut tehtävät;

12. korostaa lisäksi, että 
biosidilainsäädäntöä sekä vaarallisten 
kemikaalien vientiä ja tuontia koskevien 
rahoitusselvitysten tarkistamisen on 
perustuttava lopulliseen 
lainsäädännölliseen sopimukseen ja että 
virastolle olisi tarpeen mukaan annettava 
riittävästi varoja; kehottaa komissiota 
esittämään täysimääräisesti ne säästöt 
(talousarvion ja henkilöstön osalta) 
asianomaisissa komission pääosastoissa, 
joita saadaan kun ECHA suorittaa edellä 
mainitut tehtävät.

Or. en


