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Amendamentul 1
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, în ultimii ani, statele 
membre s-au confruntat cu o lipsă acută 
de resurse financiare pentru gestionarea 
zonelor incluse în rețeaua Natura 2000 
(care, în unele cazuri, reprezintă o 
proporție semnificativă a teritoriului 
național), iar acest fapt a compromis 
eficacitatea și coerența generală a acestui 
instrument;

Or. pt

Amendamentul 2
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. remarcă faptul că, în conformitate cu 
estimarea Comisiei, costul anual al 
gestionării rețelei Natura 2000 este de 5,8 
miliarde de euro și consideră, în acest 
context, că Uniunea ar trebui să își asume 
o mai mare responsabilitate în ceea ce 
privește finanțarea acestei rețele;

Or. pt

Amendamentul 3
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. remarcă lipsa unei strategii generale 
de prevenire în domeniul sănătății; având 
în vedere (a) îmbătrânirea din ce în ce 
mai accentuată a populației și (b) 
presiunea crescândă asupra finanțelor 
publice și asupra productivității din 
sectorul privat, creșterea cheltuielilor 
pentru populația în curs de îmbătrânire 
reprezintă o problemă structurală pentru 
statele membre; Uniunea Europeană ar 
trebui să adopte, în strategia sa pe termen 
lung, o politică a promovării ferme a 
principiului prevenirii (în termeni de 
practici medicale și în termeni de 
încurajare a unui mod de viață mai 
sănătos) și să introducă servicii precum e-
sănătatea; indicatorii de sănătate vor 
contribui la îmbunătățirea semnificativă a
indicatorilor economici;

Or. en

Amendamentul 4
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. recomandă analiza și implementarea 
de proiecte-pilot destinate refacerii și 
reabilitării zonelor forestiere afectate 
incendii, de plante exotice invazive sau de 
boli precum nematodul lemnului de pin;

Or. pt
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Amendamentul 5
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să-și amelioreze în 
continuare transpunerea legislației UE din 
domeniul mediului; încurajează Comisia 
să-și consolideze procedurile de încălcare 
în mod corespunzător sub forma acordării 
de sprijin suplimentar unităților relevante 
și/sau prin definirea unor rate a 
cazurilor; solicită ca bazele de date 
corespunzătoare să fie făcute publice;

5. invită statele membre să-și amelioreze în 
continuare transpunerea legislației UE din 
domeniul mediului;

Or. en

Amendamentul 6
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să-și amelioreze în 
continuare transpunerea legislației UE din 
domeniul mediului; încurajează Comisia
să-și consolideze procedurile de încălcare 
în mod corespunzător sub forma acordării 
de sprijin suplimentar unităților relevante 
și/sau prin definirea unor rate a cazurilor;
solicită ca bazele de date corespunzătoare 
să fie făcute publice;

5. invită statele membre să-și amelioreze 
semnificativ transpunerea legislației UE 
din domeniul mediului; solicită Comisiei
să-și consolideze procedurile de încălcare 
în mod corespunzător sub forma acordării 
de sprijin suplimentar unităților relevante și 
prin definirea unor rate a cazurilor, precum 
și prin utilizarea mai frecventă a 
procedurilor prevăzute la articolul 260 din 
TFUE; solicită ca bazele de date 
corespunzătoare privind acțiunile de 
încălcare a dreptului comunitar sub 
forma unei scrisori de punere în 
întârziere să fie făcute publice;

Or. en
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Amendamentul 7
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să-și amelioreze în 
continuare transpunerea legislației UE din 
domeniul mediului; încurajează Comisia 
să-și consolideze procedurile de încălcare 
în mod corespunzător sub forma acordării 
de sprijin suplimentar unităților relevante 
și/sau prin definirea unor rate a cazurilor;
solicită ca bazele de date corespunzătoare 
să fie făcute publice;

5. invită statele membre să-și amelioreze în 
continuare transpunerea legislației UE din 
domeniul mediului și al protecției sănătății 
publice; încurajează Comisia să-și 
consolideze procedurile de încălcare în 
mod corespunzător sub forma acordării de 
sprijin suplimentar unităților relevante 
și/sau prin definirea unor rate a cazurilor;
solicită ca bazele de date corespunzătoare 
să fie făcute publice;

Or. en

Amendamentul 8
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază nevoia de a aborda povara 
socială și economică reprezentată de 
inegalitățile sociale dintre statele membre 
și din interiorul acestora prin intermediul 
programului de sănătate publică, 
acordându-se prioritate proiectelor care 
au drept scop reducerea inegalităților 
sociale, promovarea educației pentru 
sănătate și prevenirea bolilor, precum și 
îmbunătățirea colectării de date;

Or. en
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Amendamentul 9
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. sprijină implementarea unui proiect-
pilot care să vizeze prevenirea depopulării 
zonelor rurale și care să implice 
consultarea cu comunitățile locale, cu 
diversele părți interesate și cu autoritățile 
locale, dar și proiecte desfășurate la nivel 
local și regional;

Or. pt

Amendamentul 10
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază din nou faptul că agențiile 
descentralizate necesită resurse financiare 
și de personal adecvate pentru a-și 
îndeplini atât sarcinile vechi, cât și cele 
nou încredințate de autoritatea legislativă 
a UE și de Comisie; își exprimă din nou 
dezaprobarea în legătură cu utilizarea 
veniturilor alocate pentru a reduce 
contribuția de la bugetul UE pentru 
agențiile dependente de onorarii, cum ar 
fi Agenția Europeană pentru 
Medicamente (EMA);

eliminat

Or. en
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Amendamentul 11
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază din nou faptul că agențiile 
descentralizate necesită resurse financiare 
și de personal adecvate pentru a-și 
îndeplini atât sarcinile vechi, cât și cele 
nou încredințate de autoritatea legislativă 
a UE și de Comisie; își exprimă din nou 
dezaprobarea în legătură cu utilizarea 
veniturilor alocate pentru a reduce 
contribuția de la bugetul UE pentru 
agențiile dependente de onorarii, cum ar fi 
Agenția Europeană pentru Medicamente 
(EMA);

8. aprobă utilizarea veniturilor alocate 
pentru a reduce contribuția de la bugetul 
UE pentru agențiile dependente de 
onorarii, cum ar fi Agenția Europeană 
pentru Medicamente (EMA);

Or. en

Amendamentul 12
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită ca 5% din fondurile care 
contribuie la titlul 3 să fie înscrise în 
rezervă; consideră că recurența din 2010 
la EFSA  a cazurilor de conflicte de 
interese din mai multe domenii (cum ar fi 
OMG-uri și îndulcitori), a omisiunilor din 
declarațiile de interese și a încălcărilor 
articolului 16 din Statutul funcționarilor 
Comunităților Europene afectează serios 
credibilitatea agenției; consideră că 
înscrierea acestor fonduri în rezervă are 
scopul de a garanta că EFSA ia fără 
întârziere măsurile adecvate și stabilește 
un calendar precis pentru soluționarea 
acestor probleme;
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Amendamentul 13
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. recunoaște nevoia ca Agenția 
Europeană pentru Produse Chimice 
(ECHA) să înceapă să execute noile 
sarcini care i-au fost încredințate, cum ar fi 
prelucrarea cererilor de autorizare și 
pregătirea avizelor științifice pentru 
Comisie ca bază pentru deciziile UE 
privind acordarea de autorizații, și să 
efectueze noi sarcini derivate din 
coordonarea și luarea de decizii cu privire 
la evaluările de produse chimice realizate 
de autoritățile statelor membre; ia act de 
solicitarea corespunzătoare a ECHA pentru 
10 noi posturi, neutre din punct de vedere 
bugetar;

11. recunoaște nevoia ca Agenția 
Europeană pentru Produse Chimice 
(ECHA) să înceapă să execute sarcinile
care i-au fost încredințate, cum ar fi 
prelucrarea cererilor de autorizare și 
pregătirea avizelor științifice pentru 
Comisie ca bază pentru deciziile UE 
privind acordarea sau neacordarea de 
autorizații, și să efectueze sarcinile
derivate din coordonarea și luarea de 
decizii cu privire la evaluările de produse 
chimice realizate de autoritățile statelor 
membre; ia act de solicitarea 
corespunzătoare a ECHA pentru 10 noi 
posturi, neutre din punct de vedere bugetar;

Or. en

Amendamentul 14
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. solicită ECHA să crească controalele 
de conformitate la dosarele de înregistrare 
la minimum 5%-10%, având în vedere 
procentul foarte ridicat de dosare cu 
deficiențe găsite printre dosarele 
verificate până în prezent, deoarece, dacă 
va continua, procentul mare de nereguli 
ar compromite serios acțiunea REACH în 
ansamblul său; consideră că această 
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verificare se poate realiza fără fonduri 
suplimentare, prin redistribuirea 
relevantă a personalului existent, cu atât 
mai mult cu cât ECHA a primit cu mult 
mai puține propuneri de testare decât s-a 
estimat anterior; 

Or. en

Amendamentul 15
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază, de asemenea, că orice 
revizuire a declarațiilor financiare privind 
legislația în materie de produse biocide, 
precum și privind exportul și importul de 
produse chimice periculoase trebuie să se 
bazeze pe acordul legislativ final și că, 
după caz, trebuie puse la dispoziția 
Agenției fonduri suplimentare; solicită 
Comisiei să prezinte în detaliu economiile 
corespunzătoare (în ceea ce privește 
bugetul și personalul) realizate în 
direcțiile-generale relevante ale Comisiei 
la implementarea în cadrul ECHA a 
sarcinilor menționate mai sus.

12. subliniază, de asemenea, nevoia de a se 
revizui declarația financiară privind 
legislația în materie de produse biocide,
având în vedere rolul din ce în ce mai 
mare pe care colegislatorii l-au 
încredințat ECHA atunci când acordul 
legislativ final a fost semnat și să se pună 
la dispoziție fonduri adecvate imediat 
după intrarea în vigoare a legislației în 
materie de produse biocide pentru a 
permite ECHA să pregătească la timp 
sistemul informatic pentru prelucrare 
noilor sarcini, imediat ce va fi cazul;
solicită revizuirea declarației financiare a 
legislației privind exportul și importul de 
produse chimice periculoase, dacă va fi 
cazul, pe baza acordului legislativ final; 
solicită Comisiei să prezinte în detaliu 
economiile corespunzătoare (în ceea ce 
privește bugetul și personalul) realizate la 
Centrul Comun de Cercetare al Comisiei 
și solicită statelor membre să prezinte 
economiile corespunzătoare (în ceea ce 
privește bugetul și personalul) realizate la 
autoritățile competente din statele 
membre, la implementarea în cadrul 
ECHA a sarcinilor menționate mai sus;

Or. en
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Amendamentul 16
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază, de asemenea, că orice 
revizuire a declarațiilor financiare privind 
legislația în materie de produse biocide, 
precum și privind exportul și importul de 
produse chimice periculoase trebuie să se 
bazeze pe acordul legislativ final și că, 
după caz, trebuie puse la dispoziția 
Agenției fonduri suplimentare; solicită 
Comisiei să prezinte în detaliu economiile 
corespunzătoare (în ceea ce privește 
bugetul și personalul) realizate în direcțiile-
generale relevante ale Comisiei la 
implementarea în cadrul ECHA a sarcinilor 
menționate mai sus.

12. subliniază, de asemenea, că orice 
revizuire a declarațiilor financiare privind 
legislația în materie de produse biocide, 
precum și privind exportul și importul de 
produse chimice periculoase trebuie să se 
bazeze pe acordul legislativ final și că, 
după caz, ar trebui puse la dispoziția 
Agenției fondurile necesare; solicită 
Comisiei să prezinte în detaliu economiile 
corespunzătoare (în ceea ce privește 
bugetul și personalul) realizate în direcțiile-
generale relevante ale Comisiei la 
implementarea în cadrul ECHA a sarcinilor 
menționate mai sus.

Or. en


