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Pakeitimas 1
João Ferreira

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad daugelį 
metų valstybės narės susiduria su dideliu 
finansinių išteklių trūkumu siekdamos 
tvarkyti į tinklą „Natura 2000“ įtrauktas 
vietoves (kurios kai kuriais atvejais 
sudaro didelę jų nacionalinės teritorijos 
dalį) ir dėl to ši priemonė negali būti 
taikoma veiksmingai ir suderintai; 

Or. pt

Pakeitimas 2
João Ferreira

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad Komisijos apskaičiavimu 
tinklo „Natura 2000" metinės valdymo 
išlaidos sudaro 5,8 mlrd. eurų, ir laikosi 
nuomonės, jog, atsižvelgus į tai, Bendrija 
turėtų prisiimti didesnę šio tinklo 
finansavimo atsakomybę;

Or. pt

Pakeitimas 3
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
4 a straipsnis (naujas)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad sveikatos 
srityje apskritai stokojama prevencijos 
strategijos; atsižvelgia į tai, kad a) 
gyventojai vis sparčiau senėja ir b) didėja 
spaudimas viešiesiems finansams ir 
asmeniniam darbo našumui; padidėjusios 
išlaidos šiems senėjantiems gyventojams 
yra struktūrinė valstybių narių problema; 
Europos Sąjunga savo ilgalaikėje 
strategijoje turėtų patvirtinti prevencijos 
principą ryžtingai skatinančią politiką 
(susijusią su medicinos praktika, taip pat 
su sveikesnės gyvensenos skatinimu) ir 
numatyti tokias paslaugas, kaip 
e. sveikata; sveikatos rodikliai padės 
žymiai pagerinti ekonominius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 4
João Ferreira

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. rekomenduoja analizuoti ir 
įgyvendinti bandomuosius projektus, 
kurių tikslas – atkurti ir atgaivinti miškų 
vietoves, kurias nuniokojo gaisrai, 
invazinės egzotiškos rūšys arba ligos, pvz., 
pušinis stiebinis nematodas; 

Or. pt

Pakeitimas 5
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares toliau gerinti ES 
aplinkos apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimą; ragina Komisiją 
atitinkamai stiprinti savo taikomas 
pažeidimo procedūras – teikti papildomą 
paramą susijusiems skyriams ir (arba) 
informuoti apie atvejų skaičių; ragina 
užtikrinti, kad visuomenei būtų 
prieinamos atitinkamos duomenų bazės;

5. ragina valstybes nares toliau gerinti ES 
aplinkos apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 6
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares toliau gerinti ES 
aplinkos apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimą; ragina Komisiją atitinkamai 
stiprinti savo taikomas pažeidimo 
procedūras – teikti papildomą paramą 
susijusiems skyriams ir (arba) informuoti 
apie atvejų skaičių; ragina užtikrinti, kad 
visuomenei būtų prieinamos atitinkamos 
duomenų bazės;

5. ragina valstybes nares žymiai gerinti ES 
aplinkos apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimą; ragina Komisiją atitinkamai 
stiprinti savo taikomas pažeidimo 
procedūras – teikti papildomą paramą 
susijusiems skyriams ir informuoti apie 
atvejų skaičių, taip pat dažniau taikyti 
SESV 260 straipsnio procedūrą; ragina 
užtikrinti, kad visuomenei būtų prieinamos 
atitinkamos duomenų apie pažeidimus 
(nuo oficialaus pranešimo) bazės;

Or. en

Pakeitimas 7
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
5 dalis



PE469.867v01-00 6/11 AM\873864LT.doc

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares toliau gerinti ES 
aplinkos apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimą; ragina Komisiją atitinkamai 
stiprinti savo taikomas pažeidimo 
procedūras – teikti papildomą paramą 
susijusiems skyriams ir (arba) informuoti 
apie atvejų skaičių; ragina užtikrinti, kad 
visuomenei būtų prieinamos atitinkamos 
duomenų bazės;

5. ragina valstybes nares toliau gerinti ES 
aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos 
apsaugos teisės aktų įgyvendinimą; ragina 
Komisiją atitinkamai stiprinti savo 
taikomas pažeidimo procedūras – teikti 
papildomą paramą susijusiems skyriams ir
(arba) informuoti apie atvejų skaičių;
ragina užtikrinti, kad visuomenei būtų 
prieinamos atitinkamos duomenų bazės;

Or. en

Pakeitimas 8
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia poreikį spręsti socialinės ir 
ekonominės naštos, kuri susidaro dėl 
nelygybės sveikatos srityje valstybėse 
narėse ir tarp jų, klausimą ir įgyvendinti 
visuomenės sveikatos programą 
pirmenybę teikiant projektams, kurių 
tikslas – mažinti nelygybę sveikatos 
srityje, skatinti sveikatos švietimą ir 
prevenciją ir tobulinti duomenų rinkimą;

Or. en

Pakeitimas 9
João Ferreira

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. remia tai, kad būtų įgyvendintas 
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bandomasis projektas, kuriuo siekiama 
užkirsti kelią gyventojų skaičiaus 
mažėjimui kaimo vietovėse ir kovoti su šia 
problema konsultuojantis su vietos 
bendruomenėmis, įvairiomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir vietos 
valdžios institucijomis, taip pat rengiant 
projektus vietos ir regionų lygmenimis;

Or. pt

Pakeitimas 10
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. dar kartą pabrėžia, jog norint, kad 
decentralizuotos agentūros vykdytų savo 
senąsias ir ES įstatymų leidėjo bei 
Komisijos priskirtas naująsias funkcijas, 
joms būtinas adekvatus finansavimas ir 
pakankamas skaičius darbuotojų; dar 
kartą reiškia nepritarimą, kad, siekiant 
sumažinti ES biudžeto paramą 
agentūroms, kurių veikla priklauso nuo 
mokesčių, pvz., Europos vaistų agentūrai 
(EMA), būtų naudojamos asignuotosios 
pajamos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 11
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. dar kartą pabrėžia, jog norint, kad 
decentralizuotos agentūros vykdytų savo 

8. pritaria tam, kad, siekiant sumažinti ES 
biudžeto paramą agentūroms, kurių veikla 
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senąsias ir ES įstatymų leidėjo bei 
Komisijos priskirtas naująsias funkcijas,
joms būtinas adekvatus finansavimas ir 
pakankamas skaičius darbuotojų; dar 
kartą reiškia nepritarimą, kad, siekiant 
sumažinti ES biudžeto paramą agentūroms, 
kurių veikla priklauso nuo mokesčių, pvz., 
Europos vaistų agentūrai (EMA), būtų 
naudojamos asignuotosios pajamos;

priklauso nuo mokesčių, pvz., Europos 
vaistų agentūrai (EMA), būtų naudojamos 
asignuotosios pajamos;

Or. en

Pakeitimas 12
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina 5 proc. lėšų, numatytų 
3 antraštinei daliai, perkelti į rezervą; 
laikosi nuomonės, kad Europos maisto 
saugos tarnybos (EFSA) patikimumui 
padaryta didelė žala dėl nuo 2010 m. 
EFSA pasikartojančių interesų konfliktų 
keliose srityse (genetiškai modifikuoti 
produktai, saldikliai), interesų deklaracijų 
trūkumų ir Europos Bendrijų pareigūnų 
tarnybos nuostatų 16 straipsnio 
pažeidimų; mano, kad perkeliant lėšas į 
rezervą būtų siekiama užtikrinti, kad 
EFSA nedelsiant imtųsi konkrečių 
priemonių ir nustatytų tikslų problemų 
sprendimo tvarkaraštį; 

Or. fr

Pakeitimas 13
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
11 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pripažįsta, kad Europos cheminių 
medžiagų agentūra (ECHA) turi pradėti 
įgyvendinti naujas jai priskirtas užduotis, 
pvz., tvarkyti paraiškas leidimams gauti ir 
rengti Komisijai mokslines nuomones, 
kuriomis remiantis būtų priimami ES 
sprendimai dėl leidimų suteikimo, taip pat 
atlikti naujas užduotis, susijusias su 
valstybių narių valdžios institucijų 
atliekamų cheminių medžiagų vertinimų 
koordinavimu ir su šiais vertinimais 
susijusių sprendimų priėmimu; atkreipia 
dėmesį į atitinkamą ECHA prašymą skirti 
jai dešimt naujų postų (šie nauji postai 
poveikio biudžetui neturės);

11. pripažįsta, kad Europos cheminių 
medžiagų agentūra (ECHA) turi pradėti 
įgyvendinti naujas jai priskirtas užduotis, 
pvz., tvarkyti paraiškas leidimams gauti ir 
rengti Komisijai mokslines nuomones, 
kuriomis remiantis būtų priimami ES 
sprendimai dėl leidimų suteikimo ar 
nesuteikimo, taip pat atlikti užduotis, 
susijusias su valstybių narių valdžios 
institucijų atliekamų cheminių medžiagų 
vertinimų koordinavimu ir su šiais 
vertinimais susijusių sprendimų priėmimu;
atkreipia dėmesį į atitinkamą ECHA 
prašymą skirti jai dešimt naujų postų (šie 
nauji postai poveikio biudžetui neturės);

Or. en

Pakeitimas 14
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. ragina ECHA atlikti daugiau (nuo 
mažiausiai 5 proc. iki 10 proc.) atitikties 
patikrų registracijos dokumentams, 
atsižvelgus į tai, kad iki šiol patikrintuose 
dokumentuose rasta daug trūkumų, nes 
bus pakenkta REACH apskritai, jeigu ir 
toliau bus daroma tiek daug klaidų; 
laikosi nuomonės, kad šią užduotį galima 
atlikti neskiriant papildomų lėšų, bet 
atitinkamai perkeliant esamus 
darbuotojus, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
ECHA gavo daug mažiau pasiūlymų 
atlikti bandymus negu anksčiau planuota;

Or. en
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Pakeitimas 15
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. taip pat pabrėžia, kad bet koks 
finansinių ataskaitų, susijusių su teisės 
aktais dėl biocidinių medžiagų ir dėl 
pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir 
importo, persvarstymas turi būti 
grindžiamas galutiniu teisėkūros 
susitarimu ir kad prireikus agentūrai turi 
būti užtikrintos papildomos lėšos; ragina 
Komisiją pateikti išsamią informacija apie 
biudžeto ir personalo išteklius, kurie buvo
atitinkamų Komisijos generalinių 
direktoratų sutaupyti minėtąsias užduotis 
pradėjus įgyvendinti ECHA.

12. taip pat pabrėžia poreikį persvarstyti 
finansinę ataskaitą, susijusią su teisės 
aktais dėl biocidinių medžiagų, 
atsižvelgiant į tai, kad teisės aktų leidėjai, 
patvirtindami galutinį teisėkūros 
susitarimą, ECHA numatė daug didesnį 
vaidmenį, taip pat pabrėžia poreikį 
numatyti pakankamai lėšų, kai tik 
įsigalios teisės aktai dėl biocidinių 
medžiagų, siekiant, kad ECHA galėtų 
laiku parengti IT sistemą norėdama 
susitvarkyti su naujomis užduotimis, kai 
tik jas reikės vykdyti; ragina, jeigu reikia, 
persvarstyti finansinę ataskaitą, susijusią 
su teisės aktais dėl pavojingų cheminių 
medžiagų eksporto ir importo, remiantis
galutiniu teisėkūros susitarimu;
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
pateikti išsamią informaciją apie
atitinkamus biudžeto ir personalo išteklius, 
kurie buvo Komisijos jungtinio tyrimų 
centro sutaupyti, ir ragina valstybes nares 
pateikti informaciją apie atitinkamus 
biudžeto ir personalo išteklius, kurie buvo 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
sutaupyti minėtąsias užduotis pradėjus 
įgyvendinti ECHA.

Or. en

Pakeitimas 16
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
12 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

12. taip pat pabrėžia, kad bet koks 
finansinių ataskaitų, susijusių su teisės 
aktais dėl biocidinių medžiagų ir dėl 
pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir 
importo, persvarstymas turi būti 
grindžiamas galutiniu teisėkūros susitarimu 
ir kad prireikus agentūrai turi būti
užtikrintos papildomos lėšos; ragina 
Komisiją pateikti išsamią informacija apie 
biudžeto ir personalo išteklius, kurie buvo 
atitinkamų Komisijos generalinių 
direktoratų sutaupyti minėtąsias užduotis 
pradėjus įgyvendinti ECHA.

12. taip pat pabrėžia, kad bet koks 
finansinių ataskaitų, susijusių su teisės 
aktais dėl biocidinių medžiagų ir dėl 
pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir 
importo, persvarstymas turi būti 
grindžiamas galutiniu teisėkūros susitarimu 
ir kad prireikus agentūrai turėtų būti
užtikrinta pakankamai lėšų;
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
pateikti išsamią informaciją apie biudžeto 
ir personalo išteklius, kurie buvo 
atitinkamų Komisijos generalinių 
direktoratų sutaupyti minėtąsias užduotis 
pradėjus įgyvendinti ECHA.

Or. en


