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Poprawka 1
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na fakt, że na 
przestrzeni lat państwa członkowskie 
borykały się z dotkliwym brakiem środków 
finansowych na zarządzanie terenami 
wchodzącymi w skład sieci Natura 2000 
(zajmującymi w niektórych przypadkach 
znaczny obszar terytorium kraju), co 
zagrażało skuteczności i ogólnej spójności 
tego instrumentu; 

Or. pt

Poprawka 2
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że Komisja Europejska 
szacuje roczne koszty zarządzania siecią 
Natura 2000 na 5,8 mld EUR, i uważa 
w związku z tym, że Wspólnota powinna 
ponosić większą odpowiedzialność za jej 
finansowanie;

Or. pt

Poprawka 3
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Artykuł 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę, iż w obszarze zdrowia 
nie ma ogólnej strategii prewencji 
uwzględniającej: a) postępujące starzenie 
się społeczeństwa i b) rosnącą presję 
wywieraną na finanse publiczne i 
wydajność sektora prywatnego; wzrost 
wydatków na owo starzejące się 
społeczeństwo stanowi problem 
strukturalny dla państw członkowskich; 
Unia Europejska powinna włączyć do 
swej długofalowej strategii politykę 
zdecydowanego propagowania zasady 
prewencji (jeśli chodzi o praktykę 
medyczną, a także promowanie 
zdrowszego trybu życia) oraz 
wprowadzania takich usług, jak e-
zdrowie; wskaźniki zdrowia przyczynią się 
do znaczącej poprawy wskaźników 
ekonomicznych;

Or. en

Poprawka 4
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zaleca przeanalizowanie i wdrożenie 
projektów pilotażowych mających na celu 
restytucję i odtworzenie obszarów leśnych 
dotkniętych pożarami, plagą inwazyjnych 
gatunków obcych lub szkodników, takich 
jak węgorek sosnowiec; 

Or. pt
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Poprawka 5
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do dalszej 
poprawy wdrażania unijnego 
prawodawstwa w zakresie środowiska 
naturalnego; zachęca Komisję, aby w 
związku z tym usprawniła postępowania w 
sprawie naruszenia przepisów poprzez 
zapewnienie dodatkowego wsparcia 
właściwym działom lub w drodze 
określenia wskaźników częstotliwości 
występowania danych przypadków; 
zwraca się o opracowanie odpowiednich 
baz danych, które powinny być 
udostępniane publicznie;

5. wzywa państwa członkowskie do dalszej 
poprawy wdrażania unijnego 
prawodawstwa w zakresie środowiska 
naturalnego;

Or. en

Poprawka 6
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do dalszej 
poprawy wdrażania unijnego 
prawodawstwa w zakresie środowiska 
naturalnego; zachęca Komisję, aby w 
związku z tym usprawniła postępowania w 
sprawie naruszenia przepisów poprzez 
zapewnienie dodatkowego wsparcia 
właściwym działom lub w drodze 
określenia wskaźników częstotliwości 
występowania danych przypadków; zwraca 
się o opracowanie odpowiednich baz 
danych, które powinny być udostępniane 
publicznie;

5. wzywa państwa członkowskie do 
znaczącego poprawienia wdrażania 
unijnego prawodawstwa w zakresie 
środowiska naturalnego; wzywa Komisję, 
aby w związku z tym usprawniła 
postępowania w sprawie naruszenia 
przepisów poprzez zapewnienie 
dodatkowego wsparcia właściwym działom 
i w drodze określenia wskaźników 
częstotliwości występowania danych 
przypadków oraz częstszego stosowania 
ostępowania na mocy art. 260 TFUE; 
zwraca się o publiczne udostępnianie
odpowiednich baz danych dotyczących 
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postępowań w sprawie uchybienia, 
począwszy od formalnego upomnienia;

Or. en

Poprawka 7
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do dalszej 
poprawy wdrażania unijnego 
prawodawstwa w zakresie środowiska 
naturalnego; zachęca Komisję, aby w 
związku z tym usprawniła postępowania w 
sprawie naruszenia przepisów poprzez 
zapewnienie dodatkowego wsparcia 
właściwym działom lub w drodze 
określenia wskaźników częstotliwości 
występowania danych przypadków; zwraca 
się o opracowanie odpowiednich baz 
danych, które powinny być udostępniane 
publicznie;

5. wzywa państwa członkowskie do dalszej 
poprawy wdrażania unijnego 
prawodawstwa w zakresie środowiska 
naturalnego i ochrony zdrowia 
publicznego; zachęca Komisję, aby w 
związku z tym usprawniła postępowania w 
sprawie naruszenia przepisów poprzez 
zapewnienie dodatkowego wsparcia 
właściwym działom lub w drodze 
określenia wskaźników częstotliwości 
występowania danych przypadków; zwraca 
się o opracowanie odpowiednich baz 
danych, które powinny być udostępniane 
publicznie;

Or. en

Poprawka 8
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę zajęcia się 
problemem społecznego i gospodarczego 
obciążenia wynikającego z istniejących 
nierówności pod względem stanu zdrowia 
i dostępu do opieki zdrowotnej między 
państwami członkowskimi i w nich 
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samych, w ramach programu w dziedzinie 
zdrowia publicznego, nadając 
priorytetowe znaczenie projektom 
ukierunkowanym na ograniczenie 
nierówności w zakresie zdrowia, 
propagowania oświaty zdrowotnej i 
prewencji oraz poprawy gromadzenia 
danych;

Or. en

Poprawka 9
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. popiera wdrożenie projektu 
pilotażowego mającego na celu 
przeciwdziałanie ucieczce ludności 
z obszarów wiejskich do miast 
i rozwiązującego ten problem poprzez 
zasięganie opinii ludności oraz różnych 
zainteresowanych podmiotów i władz 
lokalnych, a także w oparciu 
o opracowywanie projektów na poziomie 
lokalnym i regionalnym;

Or. pt

Poprawka 10
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ponownie podkreśla, że agencje 
zdecentralizowane potrzebują 
odpowiedniego finansowania i personelu, 
aby wykonywać dotychczasowe zadania i 

skreślony
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zadania niedawno powierzone przez 
prawodawcę UE i Komisję; sprzeciwia się 
ponownie wykorzystywaniu dochodu 
przeznaczonego na określony cel do 
ograniczania wkładu z budżetu UE w 
agencje uzależnione od uiszczanych opłat, 
jak np. Europejska Agencja Leków 
(EMA);

Or. en

Poprawka 11
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ponownie podkreśla, że agencje 
zdecentralizowane potrzebują 
odpowiedniego finansowania i personelu, 
aby wykonywać dotychczasowe zadania i 
zadania niedawno powierzone przez 
prawodawcę UE i Komisję; sprzeciwia się 
ponownie wykorzystywaniu dochodu 
przeznaczonego na określony cel do 
ograniczania wkładu z budżetu UE w 
agencje uzależnione od uiszczanych opłat, 
jak np. Europejska Agencja Leków 
(EMA);

8. popiera wykorzystywanie dochodu 
przeznaczonego na określony cel do 
ograniczania wkładu z budżetu UE w 
agencje uzależnione od uiszczanych opłat, 
jak np. Europejska Agencja Leków 
(EMA);

Or. en

Poprawka 12
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa do umieszczenia w rezerwie 5% 
środków oddanych do dyspozycji w tytule 
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3; uważa, że powtarzające się od 2010 r. 
w wielu dziedzinach (takich jak GMO, 
substancje słodzące) przypadki konfliktów 
interesów w EFSA, pominięcia 
w oświadczeniach majątkowych 
i naruszenia art. 16 regulaminu 
pracowniczego urzędników Wspólnot 
Europejskich szkodzą poważnie 
wiarygodności ekspertyz EFSA; jest 
zdania, że umieszczenie środków 
w rezerwie skłoni EFSA do niezwłocznego 
przyjęcia działań i konkretnego 
harmonogramu w celu rozwiązania tych 
problemów; 

Or. fr

Poprawka 13
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. uznaje konieczność rozpoczęcia 
realizacji nowych zadań powierzonych 
Europejskiej Agencji Chemikaliów 
(ECHA), jak rozpatrywanie wniosków o 
udzielenie zezwolenia i przygotowywanie 
opinii naukowych dla Komisji służących za 
podstawę decyzji UE w sprawie udzielania 
zezwolenia, oraz konieczność podjęcia się 
nowych zadań związanych z koordynacją i 
podejmowaniem decyzji w sprawie ocen 
substancji chemicznych przeprowadzanych 
przez władze państw członkowskich; 
uznaje wniosek ECHA o przyznanie w 
związku z tym dziesięciu dodatkowych 
stanowisk, które są neutralne dla budżetu;

11. uznaje konieczność rozpoczęcia 
realizacji zadań powierzonych Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (ECHA), jak 
rozpatrywanie wniosków o udzielenie 
zezwolenia i przygotowywanie opinii 
naukowych dla Komisji służących za 
podstawę decyzji UE w sprawie udzielania 
lub nieudzielenia zezwolenia, oraz 
konieczność podjęcia się zadań 
związanych z koordynacją i 
podejmowaniem decyzji w sprawie ocen 
substancji chemicznych przeprowadzanych 
przez władze państw członkowskich; 
uznaje wniosek ECHA o przyznanie w 
związku z tym dziesięciu dodatkowych 
stanowisk, które są neutralne dla budżetu;

Or. en
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Poprawka 14
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wzywa ECHA do zwiększenia 
kontroli zgodności dokumentacji 
rejestracji z minimalnego poziomu 5% do 
10% z uwagi na bardzo wysoki poziom 
niepełnych dokumentacji wśród 
dotychczas sprawdzonych, gdyż tak wysoki 
poziom niedopuszczenia – w przypadku 
jego utrzymywania się – poważnie 
podważyłby REACH jako takim; uważa, 
że można tego dokonać bez jakichkolwiek 
dodatkowych środków, poprzez 
odpowiednie przeniesienie zatrudnionych 
już pracowników tym bardziej, iż ECHA 
otrzymała zdecydowanie mniej propozycji 
przeprowadzenia badań niż pierwotnie 
szacowano;

Or. en

Poprawka 15
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla ponadto, że jakakolwiek 
zmiana oceny skutków finansowych 
regulacji z zakresu produktów biobójczych 
oraz wywozu i przywozu niebezpiecznych 
chemikaliów musi opierać się na 
ostatecznym porozumieniu legislacyjnym 
oraz że w razie konieczności należy 
udostępnić Agencji dodatkowe środki; w 
tym względzie zwraca się do Komisji o 
dokładne przedstawienie odpowiednich 
oszczędności (budżetowych i kadrowych) 

12. podkreśla ponadto potrzebę dokonania 
przeglądu oceny skutków finansowych 
prawodawstwa w dziedzinie produktów 
biobójczych w świetle znaczącego 
wzmocnienia roli przewidzianej dla 
ECHA przez współustawodawców, kiedy 
ostateczne porozumienie legislacyjne 
zostało przypieczętowane, i wzywa do 
udostępnienia odpowiednich środków, jak 
tylko prawodawstwo w dziedzinie 
produktów biobójczych wejdzie w życie, 
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w danych dyrekcjach generalnych
Komisji, jeśli powyższe zadania 
realizowane byłyby przez ECHA.

aby umożliwić ECHA przygotowanie na 
czas systemu informatycznego 
umożliwiającego jej podjęcie nowych 
zadań, jak tylko zaczną mieć one 
zastosowanie; wzywa do przeglądu, jeśli to 
konieczne, oceny skutków finansowych 
prawodawstwa w dziedzinie wywozu i 
przywozu niebezpiecznych chemikaliów w 
oparciu o ostateczne porozumienie 
legislacyjne; w tym względzie zwraca się 
do Komisji o dokładne przedstawienie 
odpowiednich oszczędności (budżetowych 
i kadrowych) we Wspólnym Ośrodku 
Badań Komisji, zaś państwa członkowskie 
wzywa do przedstawienia odpowiednich 
oszczędności (budżetowych i kadrowych) 
dokonanych we właściwych organach 
państw członkowskich, jeśli powyższe 
zadania miałyby być realizowane przez 
ECHA.

Or. en

Poprawka 16
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla ponadto, że jakakolwiek 
zmiana oceny skutków finansowych 
regulacji z zakresu produktów biobójczych 
oraz wywozu i przywozu niebezpiecznych 
chemikaliów musi opierać się na 
ostatecznym porozumieniu legislacyjnym 
oraz że w razie konieczności należy
udostępnić Agencji dodatkowe środki; w 
tym względzie zwraca się do Komisji o 
dokładne przedstawienie odpowiednich 
oszczędności (budżetowych i kadrowych) 
w danych dyrekcjach generalnych Komisji, 
jeśli powyższe zadania realizowane byłyby 
przez ECHA.

12. podkreśla ponadto, że jakakolwiek 
zmiana oceny skutków finansowych 
prawodawstwa w dziedzinie produktów 
biobójczych oraz wywozu i przywozu 
niebezpiecznych chemikaliów musi opierać 
się na ostatecznym porozumieniu 
legislacyjnym oraz że w razie konieczności 
powinno się udostępnić Agencji 
odpowiednie środki; w tym względzie 
zwraca się do Komisji o dokładne 
przedstawienie odpowiednich oszczędności 
(budżetowych i kadrowych) w danych 
dyrekcjach generalnych Komisji, jeśli 
powyższe zadania miałyby być realizowane 
przez ECHA.
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Or. en


