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Grozījums Nr. 1
João Ferreira

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka daudzus gadus 
dalībvalstīm ir ļoti trūcis līdzekļu 
Natura 2000 tīklā iekļauto teritoriju 
(dažos gadījumos ievērojamu valsts 
teritorijas daļu) pārvaldībai un tas ir 
mazinājis šā instrumenta efektivitāti un 
vispārējo saskaņotību;

Or. pt

Grozījums Nr. 2
João Ferreira

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b norāda, ka Komisija Natura 2000 tīkla 
pārvaldības ikgadējās izmaksas lēš 
EUR 5,8 miljardu apmērā, un šajā 
sakarībā uzskata, ka Kopienai būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par šo 
finansējumu;

Or. pt

Grozījums Nr. 3
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka trūkst visaptverošas 
profilakses stratēģijas veselības jomā; 
ņemot vērā a) aizvien pieaugošo 
sabiedrības novecošanos un b) aizvien 
pieaugošo spiedienu uz publiskajām 
finansēm un privātā sektora ražīgumu; 
sabiedrības novecošanās radīto izdevumu 
pieaugums rada dalībvalstīm strukturālu 
problēmu; Eiropas Savienībai tās 
ilgtermiņa stratēģijā būtu jāiekļauj 
politikas virzieni, ar kuriem aktīvi veicināt 
profilakses principu (attiecībā uz veselības 
aprūpes praksi, kā arī veselīgāka 
dzīvesveida veicināšanu) un ieviest, 
piemēram, e-veselības pakalpojumus; 
veselības rādītāji veicinās ekonomikas 
rādītāju ievērojamu uzlabošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 4
João Ferreira

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b iesaka veikt izpēti un īstenot 
izmēģinājuma projektus ar mērķi atjaunot 
un rehabilitēt mežu teritorijās, kuras 
skāruši ugunsgrēki, eksotiskas invazīvās 
sugas un saslimšanas, piemēram, priežu 
nematode;

Or. pt
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Grozījums Nr. 5
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis vēl vairāk uzlabot ES 
tiesību aktu īstenošanu vides jomā; mudina 
Komisiju attiecīgi pilnveidot pienākumu 
neizpildes procedūras, sniedzot papildu 
atbalstu attiecīgajām struktūrvienībām 
un/vai nosakot pārkāpumu biežumu; 
prasa padarīt attiecīgās datubāzes publiski 
pieejamas;

5. aicina dalībvalstis vēl vairāk uzlabot ES 
tiesību aktu īstenošanu vides jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis vēl vairāk uzlabot ES 
tiesību aktu īstenošanu vides jomā; mudina
Komisiju attiecīgi pilnveidot pienākumu 
neizpildes procedūras, sniedzot papildu 
atbalstu attiecīgajām struktūrvienībām 
un/vai nosakot pārkāpumu biežumu; prasa 
padarīt attiecīgās datubāzes publiski 
pieejamas;

5. aicina dalībvalstis ievērojami uzlabot ES 
tiesību aktu īstenošanu vides jomā; aicina
Komisiju attiecīgi pilnveidot pienākumu 
neizpildes procedūras, sniedzot papildu 
atbalstu attiecīgajām struktūrvienībām un 
nosakot pārkāpumu biežumu, kā arī biežāk 
izmantojot LESD 260. pantā noteikto 
procedūru; prasa padarīt publiski 
pieejamas attiecīgās datubāzes, kur 
iekļauti saistībā ar pienākumu neizpildi 
veiktie pasākumi, sākot ar oficiālu 
brīdinājuma vēstuli;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis vēl vairāk uzlabot ES 
tiesību aktu īstenošanu vides jomā; mudina 
Komisiju attiecīgi pilnveidot pienākumu 
neizpildes procedūras, sniedzot papildu 
atbalstu attiecīgajām struktūrvienībām 
un/vai nosakot pārkāpumu biežumu; prasa 
padarīt attiecīgās datubāzes publiski 
pieejamas;

5. aicina dalībvalstis vēl vairāk uzlabot ES 
tiesību aktu īstenošanu vides un 
sabiedrības veselības aizsardzības jomā; 
mudina Komisiju attiecīgi pilnveidot 
pienākumu neizpildes procedūras, sniedzot 
papildu atbalstu attiecīgajām 
struktūrvienībām un/vai nosakot 
pārkāpumu biežumu; prasa padarīt 
attiecīgās datubāzes publiski pieejamas;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver nepieciešamību ar sabiedrības 
veselības programmas palīdzību risināt 
sociālā un ekonomiskā sloga problēmu, 
ko rada nevienlīdzība veselības jomā 
dažādās dalībvalstīs un vienas valsts 
robežās, par prioritāti uzskatot projektus, 
kuru mērķis ir mazināt nevienlīdzību 
veselības jomā, veicināt izglītību veselības 
jomā un profilaksi un uzlabot datu ieguvi;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
João Ferreira

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atbalsta izmēģinājuma projekta 
īstenošanu, lai novērstu lauku rajonu 
iedzīvotāju skaita samazināšanos, šīs 
problēmas risināšanā apspriežoties ar 
vietējām kopienām un dažādām 
ieinteresētajām pusēm un vietējām 
iestādēm, kā arī izstrādājot vietēja un 
reģionāla līmeņa projektus;

Or. pt

Grozījums Nr. 10
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atkārtoti uzsver to, ka decentralizētajām 
aģentūrām vajadzīgs pienācīgs 
finansējums un personāls, lai tās varētu 
pildīt gan savus vecos pienākumus, gan 
tos, kurus tām nesen noteikusi ES 
likumdevēja iestāde un Komisija; 
nepiekrīt tam, ka piešķirtos ieņēmumus 
izmanto, lai samazinātu ES budžeta 
finansējumu aģentūrām, kuru darbība ir 
atkarīga no maksas iekasēšanas, 
piemēram, Eiropas Zāļu aģentūrai 
(EMA);

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atkārtoti uzsver to, ka decentralizētajām 
aģentūrām vajadzīgs pienācīgs 
finansējums un personāls, lai tās varētu 
pildīt gan savus vecos pienākumus, gan 
tos, kurus tām nesen noteikusi ES 
likumdevēja iestāde un Komisija; 
nepiekrīt tam, ka piešķirtos ieņēmumus 
izmanto, lai samazinātu ES budžeta 
finansējumu aģentūrām, kuru darbība ir 
atkarīga no maksas iekasēšanas, piemēram, 
Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA);

8. piekrīt tam, ka piešķirtos ieņēmumus 
izmanto, lai samazinātu ES budžeta 
finansējumu aģentūrām, kuru darbība ir 
atkarīga no maksas iekasēšanas, piemēram, 
Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA);

Or. en

Grozījums Nr. 12
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a prasa 5 % no III sadaļai 
paredzētajiem līdzekļiem iekļaut rezervē; 
uzskata, ka EFSA uzticamību kopš 
2010. gada ir nopietni iedragājuši 
vairākkārtējie interešu konflikti EFSA 
iekšienē vairākās jomās (piemēram, ĢMO 
un saldinātājvielas), informācijas 
noklusēšana interešu deklarācijās un 
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 
16. panta prasību pārkāpumi; uzskata, ka 
līdzekļu iekļaušana rezervē varētu 
veicināt to, ka EFSA nekavējoties veic 
konkrētus pasākumus un nosaka precīzu 
grafiku šo problēmu novēršanai;

Or. fr
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Grozījums Nr. 13
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. piekrīt tam, ka Eiropas Ķīmisko vielu 
aģentūrai (ECHA) ir jāsāk pildīt tai 
uzticētos jaunos pienākumus, piemēram, 
apstrādāt atļaujas pieteikumus un sagatavot 
zinātniskos atzinumus Komisijai, kurus 
izmantos par pamatu ES lēmumiem par 
atļaujas piešķiršanu, kā arī sākt pildīt 
jaunus uzdevumus, kas saistīti ar 
koordinēšanu un lēmumu pieņemšanu 
attiecībā uz ķīmisko vielu novērtējumiem, 
kurus veic dalībvalstu iestādes; pieņem 
zināšanai pamatoto ECHA pieprasījumu 
piešķirt tai desmit jaunas amata vietas, kas 
nerada papildu izdevumus budžetā;

11. piekrīt tam, ka Eiropas Ķīmisko vielu 
aģentūrai (ECHA) ir jāsāk pildīt tai 
uzticētos jaunos pienākumus, piemēram, 
apstrādāt atļaujas pieteikumus un sagatavot 
zinātniskos atzinumus Komisijai, kurus 
izmantos par pamatu ES lēmumiem par 
atļaujas piešķiršanu vai nepiešķiršanu, kā 
arī sākt pildīt uzdevumus, kas saistīti ar 
koordinēšanu un lēmumu pieņemšanu 
attiecībā uz ķīmisko vielu novērtējumiem, 
kurus veic dalībvalstu iestādes; pieņem 
zināšanai pamatoto ECHA pieprasījumu 
piešķirt tai desmit jaunas amata vietas, kas 
nerada papildu izdevumus budžetā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a prasa ECHA palielināt reģistrācijas 
dokumentācijas atbilstības pārbaudes no 
minimālajiem 5 % uz 10 %, ņemot vērā 
līdzšinējās pārbaudēs konstatēto 
nepilnīgas dokumentācijas augsto 
īpatsvaru, jo, saglabājoties augstam kļūdu 
līmenim, tiktu nopietni apdraudēta 
REACH kopumā; uzskata, ka to var veikt 
bez papildu finansējuma, attiecīgi pārceļot 
pašreizējos darbiniekus, vēl jo vairāk 
tāpēc, ka ECHA saņēma daudz mazāk 
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testēšanas priekšlikumu nekā bija 
plānots;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Bas Eickhout

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. turklāt uzsver, ka finanšu pārskatu 
pārstrādāšanai saistībā ar tiesību aktiem 
biocīdu jomā un bīstamu ķīmisko vielu 
eksportu un importu ir jāpamatojas uz 
likumdevēju galīgo vienošanos un ka 
vajadzības gadījumā jānodrošina papildu 
līdzekļi aģentūrai; prasa Komisijai iesniegt 
pilnīgu informāciju par visiem tādējādi 
gūtajiem ietaupījumiem (budžets un 
personāls) attiecīgajos Komisijas 
ģenerāldirektorātos, kad ECHA būs 
veikusi iepriekš minētos uzdevumus;

12. turklāt uzsver nepieciešamību 
pārstrādāt finanšu pārskatu saistībā ar 
tiesību aktiem biocīdu jomā, ņemot vērā 
ievērojami lielāko lomu, ko ECHA 
paredzējuši likumdevēji, panākot galīgo 
vienošanos, kā arī nepieciešamību 
nodrošināt pienācīgus līdzekļus, tiklīdz 
tiesību akti biocīdu jomā būs stājušies 
spēkā, lai ECHA varētu laikus sagatavot 
IT sistēmu jauno uzdevumu veikšanai, 
kad tas būs nepieciešams; prasa 
vajadzības gadījumā pārskatīt finanšu 
pārskatu saistībā ar tiesību aktiem par
bīstamu ķīmisko vielu eksportu un 
importu, pamatojoties uz likumdevēju 
galīgo vienošanos; prasa Komisijai iesniegt 
pilnīgu informāciju par visiem Komisijas 
Kopīgajā pētniecības centrā tādējādi 
gūtajiem ietaupījumiem (budžets un 
personāls) un prasa dalībvalstīm sniegt 
informāciju par attiecīgiem ietaupījumiem 
(budžets un personāls) dalībvalstu 
kompetentajās iestādēs, kad ECHA būs 
veikusi iepriekš minētos uzdevumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. turklāt uzsver, ka finanšu pārskatu 
pārstrādāšanai saistībā ar tiesību aktiem 
biocīdu jomā un bīstamu ķīmisko vielu 
eksportu un importu ir jāpamatojas uz 
likumdevēju galīgo vienošanos un ka 
vajadzības gadījumā jānodrošina papildu
līdzekļi aģentūrai; prasa Komisijai iesniegt 
pilnīgu informāciju par visiem tādējādi 
gūtajiem ietaupījumiem (budžets un 
personāls) attiecīgajos Komisijas 
ģenerāldirektorātos, kad ECHA būs veikusi 
iepriekš minētos uzdevumus.

12. turklāt uzsver, ka finanšu pārskatu 
pārstrādāšanai saistībā ar tiesību aktiem 
biocīdu jomā un bīstamu ķīmisko vielu 
eksportu un importu ir jāpamatojas uz 
likumdevēju galīgo vienošanos un ka 
vajadzības gadījumā būtu jānodrošina 
pienācīgi līdzekļi aģentūrai; prasa 
Komisijai iesniegt pilnīgu informāciju par 
visiem tādējādi gūtajiem ietaupījumiem 
(budžets un personāls) attiecīgajos 
Komisijas ģenerāldirektorātos, kad ECHA
būs veikusi iepriekš minētos uzdevumus.

Or. en


