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Amendement 1
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de lidstaten in de loop 
der jaren steeds minder 
financieringsmiddelen beschikbaar 
hebben gekregen voor het beheer van de 
gebieden die deel uitmaken van het 
Natura 2000-netwerk (die in enkele 
gevallen een aanzienlijk deel van het 
nationale grondgebied uitmaken), wat de 
doeltreffendheid en de samenhang van dit 
instrument in gevaar brengt; 

Or. pt

Amendement 2
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat de Commissie de 
jaarlijkse kosten voor het beheer van het 
Natura 2000-netwerk op 5,8 miljard EUR 
raamt en is in dit verband van mening dat 
de EU een grotere verantwoordelijkheid 
voor de financiering daarvan op zich moet 
nemen;

Or. pt

Amendement 3
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat er op 
gezondheidsgebied een algemene 
preventiestrategie ontbreekt, rekening 
houdend met a) de toenemende 
vergrijzing en b) de toenemende druk op 
de overheidsfinanciën en de productiviteit 
van de particuliere sector; de stijgende 
uitgaven voor de vergrijzende bevolking 
vormen een structureel probleem voor de 
lidstaten; de Europese Unie moet in haar 
langetermijnstrategie het 
preventiebeginsel sterk bevorderen (zowel 
wat de medische praktijk als wat het 
aanmoedigen van een gezondere 
levenswijze betreft) en diensten zoals 
e-gezondheid opnemen; 
gezondheidsindicatoren zullen bijdragen 
tot een aanzienlijke verbetering van de 
economische indicatoren;

Or. en

Amendement 4
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. beveelt aan om proefprojecten te 
bestuderen en uit te voeren die beogen 
bosgebieden die door branden, invasieve 
exotische soorten of ziekten zoals het 
dennenaaltje zijn aangetast, in hun oude 
staat te herstellen;

Or. pt

Amendement 5
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de lidstaten hun tenuitvoerlegging 
van de EU-milieuwetgeving verder te 
verbeteren; moedigt de Commissie aan om 
haar inbreukprocedures 
dienovereenkomstig te versterken door de 
desbetreffende afdelingen extra 
ondersteuning te geven en/of door 
streefcijfers voor het aantal zaken vast te 
stellen; vraagt dat de desbetreffende 
databanken openbaar worden gemaakt;

5. vraagt de lidstaten hun tenuitvoerlegging 
van de EU-milieuwetgeving verder te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 6
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de lidstaten hun tenuitvoerlegging 
van de EU-milieuwetgeving verder te 
verbeteren; moedigt de Commissie aan om
haar inbreukprocedures 
dienovereenkomstig te versterken door de 
desbetreffende afdelingen extra 
ondersteuning te geven en/of door 
streefcijfers voor het aantal zaken vast te 
stellen; vraagt dat de desbetreffende 
databanken openbaar worden gemaakt;

5. vraagt de lidstaten hun tenuitvoerlegging 
van de EU-milieuwetgeving aanzienlijk te 
verbeteren; vraagt de Commissie haar 
inbreukprocedures dienovereenkomstig te 
versterken door de desbetreffende 
afdelingen extra ondersteuning te geven,
door streefcijfers voor het aantal zaken vast 
te stellen en door vaker gebruik te maken 
van de procedures van artikel 260 VWEU;
vraagt dat de desbetreffende databanken
over inbreukprocedures vanaf de 
aanmaningsbrief openbaar worden 
gemaakt;

Or. en

Amendement 7
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de lidstaten hun tenuitvoerlegging 5. vraagt de lidstaten hun tenuitvoerlegging 
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van de EU-milieuwetgeving verder te 
verbeteren; moedigt de Commissie aan om 
haar inbreukprocedures 
dienovereenkomstig te versterken door de 
desbetreffende afdelingen extra 
ondersteuning te geven en/of door 
streefcijfers voor het aantal zaken vast te 
stellen; vraagt dat de desbetreffende 
databanken openbaar worden gemaakt;

van de EU-milieu- en 
-volksgezondheidswetgeving verder te 
verbeteren; moedigt de Commissie aan om 
haar inbreukprocedures 
dienovereenkomstig te versterken door de 
desbetreffende afdelingen extra 
ondersteuning te geven en/of door 
streefcijfers voor het aantal zaken vast te 
stellen; vraagt dat de desbetreffende 
databanken openbaar worden gemaakt;

Or. en

Amendement 8
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt dat de sociale en 
economische last van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied tussen en binnen de 
lidstaten wordt aangepakt via het 
volksgezondheidsprogramma, met 
prioriteit voor projecten die beogen 
ongelijkheden op gezondheidsgebied te 
verminderen, gezondheidseducatie en 
preventie te bevorderen en de verzameling 
van gegevens te verbeteren;

Or. en

Amendement 9
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. steunt de uitvoering van een 
proefproject ter voorkoming van 
ontvolking van plattelandsgebieden, dat 
dit probleem zou aanpakken door de 
lokale gemeenschappen en de 
verschillende stakeholders en lokale 
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autoriteiten te raadplegen en projecten op 
lokaal en regionaal niveau op te zetten;

Or. pt

Amendement 10
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept nogmaals dat de 
gedecentraliseerde agentschappen 
voldoende financiering en personeel 
nodig hebben om hun oude taken alsook 
de nieuwe, door de EU-wetgever en de 
Commissie toegewezen taken te vervullen; 
spreekt zijn afkeuring uit over het gebruik 
van bestemmingsontvangsten om de 
bijdrage uit de EU-begroting voor 
agentschappen die afhankelijk zijn van 
vergoedingen, zoals het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA), te 
verlagen;

Schrappen

Or. en

Amendement 11
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept nogmaals dat de 
gedecentraliseerde agentschappen 
voldoende financiering en personeel 
nodig hebben om hun oude taken alsook 
de nieuwe, door de EU-wetgever en de 
Commissie toegewezen taken te vervullen; 
spreekt zijn afkeuring uit over het gebruik 
van bestemmingsontvangsten om de 
bijdrage uit de EU-begroting voor 
agentschappen die afhankelijk zijn van 
vergoedingen, zoals het Europees 

8. spreekt zijn goedkeuring uit over het 
gebruik van bestemmingsontvangsten om 
de bijdrage uit de EU-begroting voor 
agentschappen die afhankelijk zijn van 
vergoedingen, zoals het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA), te 
verlagen;
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Geneesmiddelenbureau (EMA), te 
verlagen;

Or. en

Amendement 12
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. vraagt dat 5% van de middelen die 
aan titel 3 bijdragen, in de reserve worden 
geplaatst; is van mening dat de 
geloofwaardigheid van de deskundigheid 
van de EFSA sinds 2010 ernstig is 
beschadigd door de belangconflicten 
binnen de EFSA op verscheidene 
gebieden (zoals ggo's en zoetstoffen), 
omissies in belangenverklaringen en 
inbreuken op artikel 16 van het Statuut 
van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen; is van mening dat het 
in de reserve plaatsten van middelen zou 
beogen dat de EFSA onverwijld specifieke 
maatregelen neemt en een duidelijk 
tijdschema vaststelt om deze problemen op 
te lossen; 

Or. fr

Amendement 13
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. erkent dat het Europees Agentschap 
voor chemische stoffen (ECHA) een 
aanvang moet nemen met de nieuwe taken 
die het toegewezen heeft gekregen, zoals 
de behandeling van vergunningsaanvragen 
en de opstelling van wetenschappelijke 
adviezen voor de Commissie als basis voor 

11. erkent dat het Europees Agentschap 
voor chemische stoffen (ECHA) een 
aanvang moet nemen met de nieuwe taken 
die het toegewezen heeft gekregen, zoals 
de behandeling van vergunningsaanvragen 
en de opstelling van wetenschappelijke 
adviezen voor de Commissie als basis voor 
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EU-besluiten over de verlening van 
vergunningen, en nieuwe taken op zich 
moet nemen die voortvloeien uit de 
coördinatie van en besluitvorming over 
beoordelingen van chemische stoffen die 
door instanties van de lidstaten worden 
verricht; accepteert het daaruit resulterende 
verzoek van het ECHA om tien nieuwe 
posten, die begrotingsneutraal zijn;

EU-besluiten over het al dan niet verlenen
van vergunningen, en de taken op zich 
moet nemen die voortvloeien uit de 
coördinatie van en besluitvorming over 
beoordelingen van chemische stoffen die 
door instanties van de lidstaten worden 
verricht; accepteert het daaruit resulterende 
verzoek van het ECHA om tien nieuwe 
posten, die begrotingsneutraal zijn;

Or. en

Amendement 14
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. vraagt het ECHA, gezien het grote 
percentage gebrekkige dossiers onder de 
tot dusver gecontroleerde dossiers, meer 
nalevingscontroles op registratiedossiers 
te verrichten dan het minimum van 5 à 
10%, aangezien het hoge faalpercentage, 
als het zou aanhouden, REACH als 
geheel ernstig zou ondermijnen; meent 
dat dit zonder extra financiële middelen 
kan worden gedaan door het bestaande 
personeel overeenkomstig te herschikken, 
des te meer omdat het ECHA veel minder 
testvoorstellen heeft ontvangen dan eerder 
werd geraamd;

Or. en

Amendement 15
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. benadrukt voorts dat een eventuele 
herziening van de financiële memoranda 
betreffende de wetgeving inzake biociden

12. benadrukt voorts dat het financieel 
memorandum van de wetgeving inzake 
biociden moet worden herzien omdat de
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en de in- en uitvoer van gevaarlijke 
chemische stoffen op het definitieve 
wetgevingsakkoord gebaseerd moet zijn en 
dat er zo nodig extra middelen voor het 
agentschap moeten worden uitgetrokken;
vraagt de Commissie gedetailleerd mee te 
delen hoeveel de desbetreffende DG's van 
de Commissie zullen besparen (qua 
begroting en personeel) wanneer 
bovengenoemde taken binnen het ECHA 
zullen worden uitgevoerd.

medewetgevers toen het definitieve 
wetgevingsakkoord werd gesloten een 
aanzienlijk grotere rol voor het ECHA 
hebben overwogen, en dat zodra de 
wetgeving inzake biociden in werking is 
getreden, de nodige middelen moeten 
worden uitgetrokken opdat het ECHA het 
IT-systeem tijdig kan klaarmaken om de 
nieuwe taken te vervullen wanneer deze 
eenmaal van toepassing zijn; vraagt dat 
het financieel memorandum van de 
wetgeving inzake de in- en uitvoer van 
gevaarlijke chemische stoffen zo nodig 
wordt herzien op basis van het definitieve 
wetgevingsakkoord; vraagt de Commissie 
gedetailleerd mee te delen hoeveel het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek van de Commissie zal besparen 
(qua begroting en personeel) en vraagt de 
lidstaten mee te delen hoeveel de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten zullen 
besparen (qua begroting en personeel) 
wanneer bovengenoemde taken binnen het 
ECHA zullen worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 16
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. benadrukt voorts dat een eventuele 
herziening van de financiële memoranda 
betreffende de wetgeving inzake biociden 
en de in- en uitvoer van gevaarlijke 
chemische stoffen op het definitieve 
wetgevingsakkoord gebaseerd moet zijn en 
dat er zo nodig extra middelen voor het 
agentschap moeten worden uitgetrokken;
vraagt de Commissie gedetailleerd mee te 
delen hoeveel de desbetreffende DG's van 
de Commissie zullen besparen (qua 
begroting en personeel) wanneer 
bovengenoemde taken binnen het ECHA 
zullen worden uitgevoerd.

12. benadrukt voorts dat een eventuele 
herziening van de financiële memoranda 
betreffende de wetgeving inzake biociden 
en de in- en uitvoer van gevaarlijke 
chemische stoffen op het definitieve 
wetgevingsakkoord gebaseerd moet zijn en 
dat er zo nodig adequate middelen voor het 
agentschap moeten worden uitgetrokken;
vraagt de Commissie gedetailleerd mee te 
delen hoeveel de desbetreffende DG's van 
de Commissie zullen besparen (qua 
begroting en personeel) wanneer 
bovengenoemde taken binnen het ECHA 
zullen worden uitgevoerd.
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Or. en


