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Predlog spremembe 1
João Ferreira

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da so bile z leti države 
članice soočene s precejšnjim 
pomanjkanjem finančnih sredstev za 
upravljanje območij iz mreže Natura 2000 
(ki v nekaterih primerih zajema precejšen 
delež nacionalnega ozemlja), kar je 
ogrozilo učinkovitost in splošno skladnost 
instrumenta;

Or. pt

Predlog spremembe 2
João Ferreira

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da je Komisija ocenila letne 
stroške za upravljanje omrežja Natura 
2000 na 5,8 milijard EUR, in zaradi tega 
meni, da bi morala biti Skupnost bolj 
odgovorna za svoje financiranje;

Or. pt

Predlog spremembe 3
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Člen 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja pomanjkanje splošne 
strategije za preprečevanje na področju 
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zdravja; ob upoštevanju (a) vedno večjega 
deleža starejšega prebivalstva in (b) 
čedalje večje obremenjenosti javnih 
financ in zasebne storilnosti; povečani 
stroški za starejše prebivalstvo državam 
članicam povzročajo strukturno težavo;
Evropska unija bi morala v svoji 
dolgoročni strategiji sprejeti politiko 
spodbujanja načela preprečevanja (v 
smislu medicinskih praks, pa tudi 
spodbujanja bolj zdravega načina 
življenja), in vključevanja storitev, kot je 
e-zdravje; kazalniki zdravja bodo 
prispevali k znatnemu izboljšanju 
gospodarskih kazalnikov;

Or. en

Predlog spremembe 4
João Ferreira

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. priporoča preučevanje in izvajanje 
pilotnih projektov, ki bi imeli za namen 
ponovno obnovo in rehabilitacijo gozdnih 
področij, ki so jih prizadeli požari, 
invazivne eksotične vrste ali bolezni kot je 
borova ogorčica;

Or. pt

Predlog spremembe 5
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj še izboljšajo 5. poziva države članice, naj še izboljšajo 
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svoje izvajanje okoljske zakonodaje EU;
spodbuja Komisijo, naj v skladu s tem 
izboljša svoje postopke ugotavljanja 
kršitev, tako da zagotovi izredno podporo 
za ustrezne oddelke in/ali opredeli stopnje 
glede na posamezne primere; zahteva, da 
se javnosti dajo na voljo ustrezne zbirke 
podatkov;

svoje izvajanje okoljske zakonodaje EU;

Or. en

Predlog spremembe 6
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj še izboljšajo 
svoje izvajanje okoljske zakonodaje EU;
spodbuja Komisijo, naj v skladu s tem 
izboljša svoje postopke ugotavljanja 
kršitev, tako da zagotovi izredno podporo 
za ustrezne oddelke in/ali opredeli stopnje 
glede na posamezne primere; zahteva, da 
se javnosti dajo na voljo ustrezne zbirke 
podatkov;

5. poziva države članice, naj znatno
izboljšajo svoje izvajanje okoljske 
zakonodaje EU; poziva Komisijo, naj v 
skladu s tem izboljša svoje postopke 
ugotavljanja kršitev, tako da zagotovi 
izredno podporo za ustrezne oddelke in 
opredeli stopnje glede na posamezne 
primere ter pogosteje uporabi postopke iz 
člena 260 PDEU; zahteva, da se javnosti 
dajo na voljo ustrezne zbirke podatkov o 
kršitvah v obliki uradnega obvestila;

Or. en

Predlog spremembe 7
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj še izboljšajo 
svoje izvajanje okoljske zakonodaje EU;
spodbuja Komisijo, naj v skladu s tem 

5. poziva države članice, naj še izboljšajo 
svoje izvajanje okoljske zakonodaje EU in 
zakonodaje s področja varovanja javnega 
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izboljša svoje postopke ugotavljanja 
kršitev, tako da zagotovi izredno podporo 
za ustrezne oddelke in/ali opredeli stopnje 
glede na posamezne primere; zahteva, da 
se javnosti dajo na voljo ustrezne zbirke 
podatkov;

zdravja; spodbuja Komisijo, naj v skladu s 
tem izboljša svoje postopke ugotavljanja 
kršitev, tako da zagotovi izredno podporo 
za ustrezne oddelke in/ali opredeli stopnje 
glede na posamezne primere; zahteva, da 
se javnosti dajo na voljo ustrezne zbirke 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba rešiti socialno in 
gospodarsko breme neenakosti pri 
varovanju zdravja med državami 
članicami in znotraj njih prek programa 
javnega zdravja, z dajanjem prednosti 
projektom za zmanjševanje neenakosti pri 
varovanju zdravja, za spodbujanje 
zdravstvene vzgoje in preprečevanja ter za 
izboljšanje zbiranja podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 9
João Ferreira

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. podpira izvajanje pilotnega projekta za 
preprečevanje upadanja števila 
prebivalcev na podeželju, ki bi rešil to 
težavo s posvetovanjem z lokalnimi 
skupnostmi in različnimi interesnimi 
skupinami ter lokalnimi organi, in bi 
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določil projekte na lokalni in regionalni 
ravni;

Or. pt

Predlog spremembe 10
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ponovno poudarja dejstvo, da 
decentralizirane agencije potrebujejo 
ustrezno financiranje in osebje za 
izpolnjevanje svojih dosedanjih nalog in 
tistih, ki sta jim jih na novo dodelila 
zakonodajalec EU in Komisija; ponovno 
izraža nestrinjanje z uporabo namenskih 
prejemkov za zmanjšanje prispevka iz 
proračuna EU za agencije, ki so odvisne 
od pristojbin, kot je Evropska agencija za 
zdravila (EMA);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 11
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ponovno poudarja dejstvo, da 
decentralizirane agencije potrebujejo 
ustrezno financiranje in osebje za 
izpolnjevanje svojih dosedanjih nalog in 
tistih, ki sta jim jih na novo dodelila 
zakonodajalec EU in Komisija; ponovno 
izraža nestrinjanje z uporabo namenskih 
prejemkov za zmanjšanje prispevka iz 
proračuna EU za agencije, ki so odvisne od 

8. se strinja z uporabo namenskih 
prejemkov za zmanjšanje prispevka iz 
proračuna EU za agencije, ki so odvisne od 
pristojbin, kot je Evropska agencija za 
zdravila (EMA);
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pristojbin, kot je Evropska agencija za 
zdravila (EMA);

Or. en

Predlog spremembe 12
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva, da se 5 odstotkov sredstev za 
Naslov 3 razporedi v rezervo; ugotavlja, 
da je bila verodostojnost strokovnega 
znanja Evropske agencije za varnost 
hrane (EFSA) vse od leta 2010 resno 
ogrožena zaradi pogostih primerov 
navzkrižja interesov znotraj same agencije 
na številnih področjih (kot so gensko 
spremenjeni organizmi in sladila), 
izpuščanja v izjavah o interesu in kršenja 
člena 16 kadrovskih predpisov za 
uradnike Evropskih skupnosti; meni, da 
bi razporejanje sredstev v rezervo imelo za 
namen zagotoviti, da EFSA nemudoma 
sprejme posebne ukrepe in določi 
natančno časovno razporeditev za rešitev
teh težav;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. priznava, da mora Evropska agencija za 
kemikalije (ECHA) začeti nove naloge, ki 
so ji dodeljene, na primer obravnava vlog 

11. priznava, da mora Evropska agencija za 
kemikalije (ECHA) začeti naloge, ki so ji 
dodeljene, na primer obravnava vlog za 
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za pridobitev dovoljenja, priprava 
znanstvenih mnenj za Komisijo na podlagi 
sklepov EU o odobritvi dovoljenj in 
izvajanje novih nalog, ki izhajajo iz 
usklajevanja in sprejemanja odločitev 
glede ocen kemičnih snovi, ki so jih 
opravili organi držav članic; priznava 
posledično zahtevo ECHA po desetih 
novih delovnih mestih, ki so proračunsko 
nevtralna;

pridobitev dovoljenja, priprava znanstvenih 
mnenj za Komisijo na podlagi sklepov EU 
o odobritvi oziroma ne odobritvi dovoljenj 
in izvajanje nalog, ki izhajajo iz 
usklajevanja in sprejemanja odločitev 
glede ocen kemičnih snovi, ki so jih 
opravili organi držav članic; priznava 
posledično zahtevo ECHA po desetih 
novih delovnih mestih, ki so proračunsko 
nevtralna;

Or. en

Predlog spremembe 14
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 11a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poziva Evropsko agencija za 
kemikalije (ECHA), naj okrepi nadzor 
nad registracijsko dokumentacijo za 
najmanj 5 do 10 odstotkov zaradi zelo 
visoke stopnje nepopolne dokumentacije 
med tisto, ki je bila do sedaj pregledana, 
saj bi visoka stopnja napake, če se bo 
nadaljevala, resno izpodkopala REACH 
kot celoto; meni, da se to lahko stori brez 
dodatnih sredstev, torej s prerazporeditvijo 
obstoječega osebja, toliko bolj, ker je 
ECHA prejela manj predlogov za 
preskuse od predhodno načrtovanih;

Or. en

Predlog spremembe 15
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 12
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poleg tega poudarja, da mora vsaka 
revizija finančnih poročil v zvezi z 
zakonodajo o biocidih ter izvozom in 
uvozom nevarnih kemikalij temeljiti na 
končnem zakonodajnem sporazumu ter da 
je treba agenciji zagotoviti dodatna 
sredstva, če je potrebno; zahteva, da 
Komisija v celoti predstavi prihranke 
(proračun in osebje), ustvarjene s temi 
ukrepi v ustreznih generalnih direktoratih
Komisije, če zgoraj navedene naloge izvaja 
ECHA;

12. poleg tega poudarja potrebo po reviziji
finančnega poročila v zvezi z zakonodajo 
o biocidih zaradi znatno okrepljene vloge 
agencije ECHA, ki so jo predvideli 
sozakonodajalci ob sprejetju končnega 
zakonodajnega sporazuma, in po 
primernih sredstvih, ki bi morala biti na 
razpolago takoj, ko bo zakonodaja o 
biocidih postala veljavna, da bi omogočila 
agenciji ECHA pripravo sistema 
informacijske tehnologije še pravočasno 
za opravljanje novih nalog, ko bodo te 
postale uporabne; poziva, naj se finančno 
poročilo o zakonodaji o izvozu in uvozu
nevarnih kemikalij revidira, če se zdi 
potrebno, na podlagi končnega 
zakonodajnega sporazuma; zahteva, da 
Komisija v celoti predstavi prihranke 
(proračun in osebje) v Skupnem 
raziskovalnem središču Komisije in od 
držav članic zahteva, da predstavijo 
zadevne prihranke (proračun in osebje) 
na ravni svojih pristojnih organov, če 
zgoraj navedene naloge izvaja ECHA;

Or. en

Predlog spremembe 16
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poleg tega poudarja, da mora vsaka 
revizija finančnih poročil v zvezi z 
zakonodajo o biocidih ter izvozom in 
uvozom nevarnih kemikalij temeljiti na 
končnem zakonodajnem sporazumu ter da 
je treba agenciji zagotoviti dodatna 
sredstva, če je potrebno; zahteva, da 
Komisija v celoti predstavi prihranke 

12. poleg tega poudarja, da mora vsaka 
revizija finančnih poročil v zvezi z 
zakonodajo o biocidih ter izvozom in 
uvozom nevarnih kemikalij temeljiti na 
končnem zakonodajnem sporazumu ter da 
bi bilo treba agenciji zagotoviti primerna 
sredstva, če je potrebno; zahteva, da 
Komisija v celoti predstavi prihranke 
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(proračun in osebje), ustvarjene s temi 
ukrepi v ustreznih generalnih direktoratih 
Komisije, če zgoraj navedene naloge izvaja 
ECHA;

(proračun in osebje), ustvarjene s temi 
ukrepi v ustreznih generalnih direktoratih 
Komisije, če zgoraj navedene naloge izvaja 
ECHA;

Or. en


