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Módosítás 1
João Ferreira

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
tagállamok az évek során jelentős 
forrásszűkével szembesültek a Natura 
2000 hálózathoz tartozó – egyes esetekben
az ország területének jelentős részét alkotó 
– területek kezelése terén, ami 
veszélyezteti az eszköz hatékonyságát és 
átfogó koherenciáját;

Or. pt

Módosítás 2
João Ferreira

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Bizottság becslése szerint a Natura 2000 
hálózat éves működési költsége 5,8 
milliárd euró, és ezzel összefüggésben úgy 
véli, hogy fokozottabb közösségi 
felelősségvállalásra volna szükség a 
finanszírozás tekintetében;

Or. pt

Módosítás 3
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
4 a cikk (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. megállapítja, hogy hiányzik egy átfogó 
prevenciós stratégia az egészségügy 
területén; figyelembe véve a) a népesség 
fokozódó elöregedését és b) az 
államháztartásokra és a magánszféra 
termelékenységére nehezedő, egyre 
növekvő nyomást; az elöregedő 
népességre fordítandó kiadások 
növekedése strukturális problémát jelent a 
tagállamok számára; az Európai Uniónak 
hosszú távú stratégiájába be kell építenie 
a megelőzés elvének határozott 
támogatására irányuló politikát (egyrészt 
az orvosi gyakorlatot, másrészt az 
egészségesebb életmód előmozdítását 
tekintve), és be kell vezetnie olyan 
szolgáltatásokat, mint az e-egészségügy;
az egészségügyi mutatók hozzá fognak 
járulni a gazdasági mutatók jelentős 
javulásához;

Or. en

Módosítás 4
João Ferreira

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. javasolja olyan kísérleti projektek 
tanulmányozását és végrehajtását, 
amelyek célja a tűzvészek, invazív 
egzotikus fajok vagy betegségek (pl. a 
fenyőfa-fonálféreg) által érintett 
erdőterületek helyreállítása és 
rehabilitációja;

Or. pt
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Módosítás 5
Oreste Rossi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
igyekezzenek az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokat még alaposabban 
végrehajtani; ösztönzi a Bizottságot, hogy 
az ezzel foglalkozó osztályok külön 
támogatása és/vagy az ügyek arányának 
meghatározása révén ennek megfelelően 
szigorítson a jogsértési eljárásokon; kéri, 
hogy a vonatkozó adatbázisok legyenek 
nyilvánosak;

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
igyekezzenek az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokat még alaposabban 
végrehajtani;

Or. en

Módosítás 6
Bas Eickhout

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
igyekezzenek az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokat még alaposabban 
végrehajtani; ösztönzi a Bizottságot, hogy 
az ezzel foglalkozó osztályok külön 
támogatása és/vagy az ügyek arányának 
meghatározása révén ennek megfelelően 
szigorítson a jogsértési eljárásokon; kéri, 
hogy a vonatkozó adatbázisok legyenek 
nyilvánosak;

5. felhívja a tagállamokat, hogy javítsák 
jelentős mértékben az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok 
végrehajtását; kéri a Bizottságot, hogy az 
ezzel foglalkozó osztályok külön 
támogatása és az ügyek arányának 
meghatározása révén, valamint az EUMSZ 
260. cikke szerinti eljárások gyakoribb 
alkalmazásával ennek megfelelően 
szigorítson a jogsértési eljárásokon; kéri, 
hogy a jogsértésekre vonatkozó adatokat 
tartalmazó adatbázisok és a jogsértést 
megállapító hivatalos értesítések legyenek 
nyilvánosak;

Or. en
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Módosítás 7
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
igyekezzenek az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokat még alaposabban 
végrehajtani; ösztönzi a Bizottságot, hogy 
az ezzel foglalkozó osztályok külön 
támogatása és/vagy az ügyek arányának 
meghatározása révén ennek megfelelően 
szigorítson a jogsértési eljárásokon; kéri, 
hogy a vonatkozó adatbázisok legyenek 
nyilvánosak;

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
igyekezzenek az uniós környezetvédelmi 
és közegészség-védelmi jogszabályokat 
még alaposabban végrehajtani; ösztönzi a 
Bizottságot, hogy az ezzel foglalkozó 
osztályok külön támogatása és/vagy az 
ügyek arányának meghatározása révén 
ennek megfelelően szigorítson a jogsértési 
eljárásokon; kéri, hogy a vonatkozó 
adatbázisok legyenek nyilvánosak;

Or. en

Módosítás 8
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a közegészségügyi 
programon keresztül kezelni kell a 
tagállamok közötti és tagállamokon belüli 
egészségügyi egyenlőtlenségek jelentette 
társadalmi és gazdasági terhet, 
elsőbbséget biztosítva az egészségügyi 
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló 
projekteknek, előmozdítva az egészségügyi 
nevelést és a megelőzést, és javítva az 
adatgyűjtést;

Or. en
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Módosítás 9
João Ferreira

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. támogatja egy, a vidéki térségekről 
való elvándorlás megelőzésére irányuló 
kísérleti projekt végrehajtását, amely a 
helyi közösségek, különböző érintett felek 
és hatóságok meghallgatásán, valamint 
helyi és regionális szintű projektek 
kidolgozásán keresztül foglalkozna ezzel a 
kérdéskörrel;

Or. pt

Módosítás 10
Oreste Rossi

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
decentralizált ügynökségeknek megfelelő 
finanszírozásra és emberi erőforrásokra 
van szükségük ahhoz, hogy teljesítsék 
mind meglévő, mind az uniós jogalkotó és 
a Bizottság által számukra újonnan 
kijelölt feladatokat; továbbra is 
helyteleníti, hogy a címzett bevételek 
alkalmazása csökkenti a külső 
bevételektől függő ügynökségeknek, mint 
például az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (EMA) juttatott 
uniós költségvetési hozzájárulást;

törölve

Or. en



PE469.867v01-00 8/11 AM\873864HU.doc

HU

Módosítás 11
Oreste Rossi

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
decentralizált ügynökségeknek megfelelő 
finanszírozásra és emberi erőforrásokra 
van szükségük ahhoz, hogy teljesítsék 
mind meglévő, mind az uniós jogalkotó és 
a Bizottság által számukra újonnan 
kijelölt feladatokat; továbbra is 
helyteleníti, hogy a címzett bevételek 
alkalmazása csökkenti a külső bevételektől 
függő ügynökségeknek, mint például az 
Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) 
juttatott uniós költségvetési hozzájárulást;

8. helyesli, hogy a címzett bevételek 
alkalmazásával csökkentik a külső 
bevételektől függő ügynökségeknek, mint 
például az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (EMA) juttatott 
uniós költségvetési hozzájárulást;

Or. en

Módosítás 12
Corinne Lepage

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. kéri a 3. címre szánt előirányzatok 
5%-ának tartalékba helyezését; úgy véli, 
hogy az EFSA szakértelmébe vetett 
bizalmat súlyosan károsította, hogy 2010 
óta több esetben összeférhetetlenség 
merült fel az EFSA-n belül különböző 
területeken (GMO-k, édesítőszerek), 
kihagyások voltak az összeférhetetlenségi 
nyilatkozatokban, illetve megsértették az 
Európai Közösségek tisztviselőinek 
személyzeti szabályzata 16. cikkét; a 
tartalékba helyezés célja, hogy az EFSA 
haladéktalanul fogadjon el konkrét 
intézkedéseket, és állítson fel pontos 
ütemtervet a problémák megoldására;
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Or. fr

Módosítás 13
Bas Eickhout

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. elismeri, hogy az Európai Vegyianyag-
ügynökségnek (ECHA) meg kell kezdenie 
a számára kijelölt új feladatok – az 
engedélykérelmek feldolgozása, az 
engedélyek megadásáról szóló uniós 
döntések alapjául szolgáló tudományos 
vélemények készítése a Bizottság számára 
– végrehajtását, és hogy a vegyi anyagok 
tagállami hatóságok által végzett 
értékelésének koordinációjából és a 
döntéshozatalból származó új feladatokat 
is kell vállalnia; tudomásul veszi, hogy az 
ECHA emiatt tíz új álláshelyet 
kérvényezett, ami a költségvetést nem 
érinti;

11. elismeri, hogy az Európai Vegyianyag-
ügynökségnek (ECHA) meg kell kezdenie 
a számára kijelölt feladatok – az 
engedélykérelmek feldolgozása, az 
engedélyek megadásáról vagy meg nem 
adásáról szóló uniós döntések alapjául 
szolgáló tudományos vélemények készítése 
a Bizottság számára – végrehajtását, és 
hogy a vegyi anyagok tagállami hatóságok 
által végzett értékelésének 
koordinációjából és a döntéshozatalból 
származó feladatokat is fel kell vállalnia; 
tudomásul veszi, hogy az ECHA emiatt tíz 
új álláshelyet kérvényezett, ami a 
költségvetést nem érinti;

Or. en

Módosítás 14
Bas Eickhout

Véleménytervezet
11a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. felhívja az ECHA-t, hogy az eddigi 
ellenőrzések során talált hiányos 
dokumentációk igen magas arányára 
tekintettel a minimális 5%-ról növelje 
10%-ra a bejegyzési dokumentációk 
megfelelőségi ellenőrzését, hiszen 
amennyiben továbbra is fennáll a magas 
hibaarány, az komolyan veszélyeztetné a 
REACH egészét; úgy véli, hogy ezt a 
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meglévő személyzet megfelelő 
átcsoportosítása révén további források 
nélkül is el lehet végezni, annál is inkább, 
mivel az ECHA-hoz a korábban 
becsültnél sokkal kevesebb vizsgálati 
javaslat érkezett;

Or. en

Módosítás 15
Bas Eickhout

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. hangsúlyozza továbbá, hogy a 
biocidokra, valamint a veszélyes vegyi 
anyagok kivitelére és behozatalára 
vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos 
pénzügyi kimutatás bármilyen 
felülvizsgálatának a végleges jogalkotási 
megállapodáson kell alapulnia, és szükség 
esetén további forrásokat kell az 
Ügynökség számára biztosítani; kéri a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
jelentést az érintett bizottsági 
főigazgatóságokon a fenti feladatoknak az 
ECHA-ra történő átruházásából adódóan 
elérhető költségvetési és személyzeti 
megtakarításokról;

12. hangsúlyozza továbbá, hogy az ECHA-
nak a társjogalkotók által a végleges 
jogalkotási megállapodás megkötésekor 
kijelölt megerősített szerepére tekintettel 
felül kell vizsgálni a biocidokra vonatkozó 
jogszabállyal kapcsolatos pénzügyi 
kimutatást, és megfelelő forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátani, mihelyt a 
biocidokra vonatkozó jogszabály hatályba 
lépett, hogy az ECHA időben elő tudja 
készíteni az informatikai rendszert az új 
feladatok esedékessé válásukkor történő 
elvégzéséhez; felhív a veszélyes vegyi 
anyagok kivitelére és behozatalára 
vonatkozó jogszabállyal kapcsolatos 
pénzügyi kimutatás szükség szerinti 
felülvizsgálatára a végleges jogalkotási 
megállapodás alapján; kéri a Bizottságot, 
hogy nyújtson be átfogó jelentést a 
Bizottság Közös Kutatóközpontjában a 
fenti feladatoknak az ECHA-ra történő 
átruházásából adódóan elérhető 
költségvetési és személyzeti 
megtakarításokról, és kéri a tagállamokat, 
hogy nyújtsanak be jelentést az illetékes 
tagállami hatóságoknál elérhető 
vonatkozó költségvetési és személyzeti 
megtakarításokról.
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Or. en

Módosítás 16
Oreste Rossi

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. hangsúlyozza továbbá, hogy a 
biocidokra, valamint a veszélyes vegyi 
anyagok kivitelére és behozatalára 
vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos 
pénzügyi kimutatás bármilyen 
felülvizsgálatának a végleges jogalkotási 
megállapodáson kell alapulnia, és szükség 
esetén további forrásokat kell az 
Ügynökség számára biztosítani; kéri a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
jelentést az érintett bizottsági 
főigazgatóságokon a fenti feladatoknak az 
ECHA-ra történő átruházásából adódóan 
elérhető költségvetési és személyzeti 
megtakarításokról;

12. hangsúlyozza továbbá, hogy a 
biocidokra, valamint a veszélyes vegyi 
anyagok kivitelére és behozatalára 
vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos 
pénzügyi kimutatás bármilyen 
felülvizsgálatának a végleges jogalkotási 
megállapodáson kell alapulnia, és szükség 
esetén megfelelő forrásokat kell az 
Ügynökség számára biztosítani; kéri a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
jelentést az érintett bizottsági 
főigazgatóságokon a fenti feladatoknak az 
ECHA-ra történő átruházásából adódóan 
elérhető költségvetési és személyzeti 
megtakarításokról.

Or. en


