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Amendamentul 1
Bernadette Bourzai

Propunere de rezoluție
Referirea 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul din proprie 
inițiativă al Comitetului Regiunilor, 
intitulat „Pentru o carte verde: către o 
politică montană a Uniunii Europene: o 
viziune europeană asupra zonelor 
montane”,

Or. fr

Amendamentul 2
Ioannis Gklavakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(AA) întrucât zonele montane reprezintă 
mai mult de 50% din teritoriul anumitor 
state membre, cum ar fi Austria, Grecia, 
Portugalia, Italia și Spania, și în aceste 
zone populația angrenată în sectorul 
agricol joacă un rol esențial, ca și în 
trecut;

Or. el

Amendamentul 3
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B) întrucât zonele montane reprezintă 
peisaje culturale, care reflectă interacțiunea 

(B) întrucât zonele montane și regiunile 
montane joase reprezintă peisaje culturale, 
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armonioasă dintre om și biosisteme și 
aparțin patrimoniului natural;

care reflectă interacțiunea armonioasă 
dintre om și biosisteme și aparțin 
patrimoniului natural;

Or. de

Amendamentul 4
Ioannis Gklavakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(BA) întrucât zonele montane suferă 
profund de pe urma efectelor 
schimbărilor climatice și ale fenomenelor 
meteorologice extreme, cum ar fi seceta, 
incendiile de pădure etc.;

Or. el

Amendamentul 5
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C) întrucât acestea se diferențiază de alte 
zone din Uniunea Europeană printr-o serie 
de factori specifici (pantă, diferențe de 
nivel, inaccesibilitate, creștere, condiții 
meteorologice), fiind în dezavantaj în mai 
multe privințe;

(C) întrucât acestea se diferențiază de alte 
zone din Uniunea Europeană printr-o serie 
de factori specifici (pantă, diferențe de 
nivel, inaccesibilitate, vegetație, perioade 
naturale mai scurte de creștere a 
vegetației, soluri puțin fertile, condiții 
meteorologice), fiind în dezavantaj în mai 
multe privințe;

Or. de
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Amendamentul 6
Bernadette Bourzai

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C) întrucât acestea se diferențiază de alte 
zone din Uniunea Europeană printr-o serie 
de factori specifici (pantă, diferențe de 
nivel, inaccesibilitate, creștere, condiții 
meteorologice), fiind în dezavantaj în mai 
multe privințe;

(C) întrucât acestea se diferențiază de alte 
zone din Uniunea Europeană printr-o serie 
de factori specifici (pantă, diferențe de 
nivel, inaccesibilitate, vegetație, condiții 
meteorologice), fiind afectate de 
handicapuri naturale permanente;

Or. fr

Amendamentul 7
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C) întrucât acestea se diferențiază de alte 
zone din Uniunea Europeană printr-o serie 
de factori specifici (pantă, diferențe de 
nivel, inaccesibilitate, creștere, condiții 
meteorologice), fiind în dezavantaj în mai 
multe privințe;

(C) întrucât acestea se diferențiază de alte 
zone din Uniunea Europeană printr-o serie 
de factori specifici (pantă, diferențe de 
nivel, inaccesibilitate, vegetație, condiții 
meteorologice și climatice), fiind în 
dezavantaj în mai multe privințe;

Or. fr

Amendamentul 8
Ioannis Gklavakis

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C) întrucât acestea se diferențiază de alte 
zone din Uniunea Europeană printr-o serie 
de factori specifici (pantă, diferențe de 

(C) întrucât acestea se diferențiază de alte 
zone din Uniunea Europeană printr-o serie 
de factori specifici (pantă, diferențe de 
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nivel, inaccesibilitate, creștere, condiții 
meteorologice), fiind în dezavantaj în mai 
multe privințe;

nivel, inaccesibilitate, vegetație, condiții 
meteorologice), fiind în dezavantaj în mai 
multe privințe, ceea ce conduce la o 
deșertificare treptată și la scăderea 
producției agricole în aceste zone;

Or. el

Amendamentul 9
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D) întrucât zonele montane posedă 
potențial ca modele pentru produsele și 
serviciile de calitate și ca zone de recreare, 
ce poate fi realizat în mod durabil numai 
printr-o utilizare integrată și orientată pe 
termen lung a resurselor și a tradițiilor;

(D) întrucât zonele montane, inclusiv
regiunile montane joase, posedă potențial 
ca modele pentru produsele și serviciile de 
calitate și ca zone de recreare, ce poate fi 
realizat în mod durabil numai printr-o 
utilizare integrată și orientată pe termen 
lung a resurselor și a tradițiilor;

Or. de

Amendamentul 10
Katerina Batzeli

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Da) întrucât în zonele montane se produc 
bunuri animale cu caracteristici calitative 
deosebite, iar în procesele de producție în 
cauză se utilizează în mod cuprinzător și 
durabil resursele naturale, pășunile și 
speciile special adaptate de plante de 
pășune, precum și tehnicile tradiționale;

Or. el
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Amendamentul 11
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E) întrucât munții reprezintă un habitat 
multifuncțional, în care agricultura și 
economia sunt strâns corelate cu aspectele 
sociale, culturale și ecologice,

(E) întrucât munții, inclusiv regiunile 
montane joase, reprezintă un habitat 
multifuncțional, în care agricultura și 
economia sunt strâns corelate cu aspectele 
sociale, culturale și ecologice,

Or. de

Amendamentul 12
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E) întrucât munții reprezintă un habitat 
multifuncțional, în care agricultura și 
economia sunt strâns corelate cu aspectele 
sociale, culturale și ecologice,

(E) întrucât munții reprezintă un habitat 
multifuncțional, în care agricultura și 
economia sunt strâns corelate cu aspectele 
sociale, culturale și ecologice, fiind, prin 
urmare, necesar ca aceste regiuni să fie 
sprijinite prin finanțări adecvate;

Or. fr

Amendamentul 13
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ea) întrucât, din cauza deficiențelor 
structurale, economia zonelor montane 
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este extrem de sensibilă față de 
fluctuațiile ciclului economic și depinde 
pe termen lung de diversificarea și 
specializarea proceselor de producție;

Or. de

Amendamentul 14
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Fa) întrucât, odată cu Convenția Alpilor 
și Convenția Carpaților, există deja 
instrumente juridice europene pentru 
protecția anumitor zone montane, precum 
și instrumente importante ale unei politici 
integrale privind zonele montane, însă 
acestea nu au fost ratificate și puse în 
aplicare;

Or. de

Amendamentul 15
Maria Petre

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât economia agro-silvo-
pastorală a zonelor montane, adesea 
pluriactivă, este un exemplu de echilibru 
cu mediul înconjurător care nu poate fi 
ignorat,

Or. ro
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Amendamentul 16
Maria Petre

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât majoritatea exploatațiilor 
agricole din zonele montane sunt 
exploatații familiale cu risc financiar 
ridicat,

Or. ro

Amendamentul 17
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. observă că eforturile statelor membre în 
privința zonelor montane variază puternic 
între acestea și nu vizează o dezvoltare 
globală, ci pur sectorială, și că nu există un 
cadru european integrat (cum este cazul 
zonelor maritime1); 

1. observă că eforturile statelor membre în 
privința zonelor montane și a regiunilor 
montane joase variază puternic între 
acestea și nu vizează o dezvoltare globală, 
ci pur sectorială, și că nu există un cadru 
european integrat (cum este cazul zonelor 
maritime1);

Or. de

Amendamentul 18
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 2

____________
1 COM (2007) 0574.
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Cartea verde pentru coeziune 
teritorială ca abordare pentru diferitele 
tipuri de regiuni din Uniunea Europeană; 

2. salută Cartea verde pentru coeziune 
teritorială ca abordare pentru diferitele 
tipuri de regiuni din Uniunea Europeană și 
solicită, în acest context, o politică 
agricolă comună, sub forma unui prim și 
al doilea pilon, pentru ca condițiile-cadru 
economice să poată fi modelate în mod 
adecvat și eficient în Uniunea Europeană 
pentru o agricultură montană 
multifuncțională, ținând seama de 
provocările internaționale; de asemenea, 
sunt necesare instrumente legate de 
funcția de producție, inclusiv de 
transportul de lapte;

Or. de

Amendamentul 19
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută Cartea verde pentru coeziune 
teritorială ca abordare pentru diferitele 
tipuri de regiuni din Uniunea Europeană; 

salută Cartea verde pentru coeziune 
teritorială ca abordare pentru diferitele 
tipuri de regiuni din Uniunea Europeană și 
solicită, în acest context, o politică 
agricolă comună, sub forma unui prim și 
al doilea pilon, pentru ca condițiile-cadru 
economice să poată fi modelate în mod 
adecvat și eficient în Uniunea Europeană 
pentru o agricultură montană 
multifuncțională, ținând seama de 
provocările internaționale; de asemenea, 
sunt necesare instrumente legate de 
funcția de producție, inclusiv de 
transportul de lapte;

Or. de
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Amendamentul 20
Bernadette Bourzai

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia totodată, ca, în termen de 
șase luni, să elaboreze, în cadrul 
competențelor sale, o strategie integrată și 
specifică pentru dezvoltarea durabilă și 
utilizarea resurselor zonelor montane; 
solicită, de asemenea, elaborarea de 
programe de acțiune naționale în baza 
acesteia, cu măsuri concrete de punere în 
aplicare;

3. invită Comisia totodată, ca, în termen de 
șase luni, să elaboreze, în cadrul 
competențelor sale, o carte verde privind 
zonele montane, care să propună o 
strategie integrată și specifică pentru 
dezvoltarea durabilă și utilizarea resurselor 
zonelor montane; solicită, de asemenea, 
elaborarea de programe de acțiune 
naționale în baza acesteia, cu măsuri 
concrete de punere în aplicare;

Or. fr

Amendamentul 21
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia totodată, ca, în termen de 
șase luni, să elaboreze, în cadrul 
competențelor sale, o strategie integrată și 
specifică pentru dezvoltarea durabilă și 
utilizarea resurselor zonelor montane; 
solicită, de asemenea, elaborarea de 
programe de acțiune naționale în baza 
acesteia, cu măsuri concrete de punere în 
aplicare;

3. invită Comisia totodată, ca, în termen de 
șase luni, să elaboreze, în cadrul 
competențelor sale, o strategie integrată și 
specifică pentru dezvoltarea durabilă și 
utilizarea resurselor zonelor montane; 
solicită, de asemenea, în colaborare cu 
autoritățile regionale și reprezentanți ai 
societății civile, care cunosc și reprezintă 
condițiile și nevoile locale (de exemplu, 
diferite forme de masive), elaborarea de 
programe de acțiune naționale în baza 
acesteia, cu măsuri concrete de punere în 
aplicare, ținând seama în mod 
corespunzător de inițiativele regionale 
existente1;

__________
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Or. de

Amendamentul 22
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea unei definiții 
europene a zonelor montane după criterii 
științifice, care vor fi utilizate, de 
asemenea, în reevaluarea zonelor 
defavorizate și în reformele PAC;

eliminat

Or. de

Amendamentul 23
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea unei definiții 
europene a zonelor montane după criterii 
științifice, care vor fi utilizate, de 
asemenea, în reevaluarea zonelor 
defavorizate și în reformele PAC;

4. subliniază importanța definirii zonelor 
montane ca precondiție pentru măsuri 
precise și, în special, pentru agricultura 
montană, precum și necesitatea unei 
diferențieri obiective între zonele 
respective în funcție de gradul de 
handicap natural, care trebuie făcută de 
statele membre într-un mod mai 
consistent, pe baza regiunilor actuale; 

Or. de

                                                                                                                                                  
1 Spațiul viitorului, Tirol, Austria (Zukunftsraum des Bundeslandes Tirol, Österreich).
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Amendamentul 24
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea unei definiții 
europene a zonelor montane după criterii 
științifice, care vor fi utilizate, de 
asemenea, în reevaluarea zonelor 
defavorizate și în reformele PAC;

4. subliniază importanța definirii zonelor 
montane ca precondiție pentru măsuri 
precise și, în special, pentru agricultura 
montană, precum și necesitatea unei 
diferențieri obiective între zonele 
respective în funcție de gradul de 
handicap natural, care trebuie făcută de 
statele membre într-un mod mai 
consistent, pe baza regiunilor actuale; 

Or. de

Amendamentul 25
Katerina Batzeli

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea unei definiții 
europene a zonelor montane după criterii 
științifice, care vor fi utilizate, de 
asemenea, în reevaluarea zonelor 
defavorizate și în reformele PAC;

4. subliniază necesitatea unei definiții 
europene a zonelor montane după criterii 
științifice, dar admite că aceasta ar putea 
fi greu de elaborat din cauza 
caracteristicilor diferite ale zonelor 
montane din Europa; subliniază totuși că
reevaluarea zonelor defavorizate în cadrul 
PAC trebuie efectuată cu o deosebită 
atenție, pentru a evita generalizările, care 
ar putea conduce la excluderea anumitor 
zone și astfel la crearea de nedreptăți la 
nivel comunitar, dar și național;

Or. el
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Amendamentul 26
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea unei definiții 
europene a zonelor montane după criterii 
științifice, care vor fi utilizate, de 
asemenea, în reevaluarea zonelor 
defavorizate și în reformele PAC;

4. subliniază necesitatea unei definiții 
europene generale a zonelor montane după 
criterii științifice, care vor fi utilizate, de 
asemenea, în reevaluarea zonelor 
defavorizate și în reformele PAC, definiția 
respectivă distingând între zonele 
montane și zonele defavorizate;

Or. fr

Amendamentul 27
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea unei definiții 
europene a zonelor montane după criterii 
științifice, care vor fi utilizate, de 
asemenea, în reevaluarea zonelor 
defavorizate și în reformele PAC;

4. subliniază necesitatea unei definiții 
europene a zonelor montane, care să 
includă regiunile montane joase, după 
criterii științifice, care vor fi utilizate, de 
asemenea, în reevaluarea zonelor 
defavorizate și în reformele PAC;

Or. de

Amendamentul 28
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită, în vederea transferului de 
cunoștințe și a promovării inovării, o 

5. solicită Comisiei să prezinte, în vederea 
transferului de cunoștințe și a promovării 
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evaluare de ansamblu a programelor și 
proiectelor finanțate în domenii relevante 
pentru zonele montane;

inovării, o evaluare de ansamblu a 
programelor și proiectelor finanțate în 
domenii relevante pentru zonele montane;

Or. de

Amendamentul 29
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6.subliniază rolul agriculturii montane 
pentru producție, pentru conservarea și 
utilizarea extensivă a peisajului, precum și 
ca bază multifuncțională pentru alte 
activități economice și componentă 
distinctivă a peisajelor culturale și a 
structurilor sociale tradiționale;

6.subliniază rolul agriculturii montane cu o 
funcție de producție cu caracter 
antreprenorial ca precondiție pentru 
conservarea și utilizarea peisajului, precum 
și ca bază multifuncțională pentru alte 
activități economice și componentă 
distinctivă a peisajelor culturale și a 
structurilor sociale tradiționale;

Or. de

Amendamentul 30
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază rolul agriculturii montane 
pentru producție, pentru conservarea și 
utilizarea extensivă a peisajului, precum și 
ca bază multifuncțională pentru alte 
activități economice și componentă 
distinctivă a peisajelor culturale și a 
structurilor sociale tradiționale;

6. subliniază rolul agriculturii montane 
pentru producție, pentru conservarea și 
utilizarea extensivă a peisajului, precum și 
ca bază multifuncțională pentru alte 
activități economice și componentă 
distinctivă a peisajelor culturale și a 
structurilor sociale tradiționale și constată, 
în acest context, necesitatea de a sprijini 
agricultura din zonele montane prin 
finanțări adecvate;
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Or. fr

Amendamentul 31
Maria Petre

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază rolul agriculturii montane 
pentru producție, pentru conservarea și 
utilizarea extensivă a peisajului, precum și 
ca bază multifuncțională pentru alte 
activități economice și componentă 
distinctivă a peisajelor culturale și a 
structurilor sociale tradiționale; 

6. subliniază rolul agriculturii montane 
pentru producție, pentru conservarea și 
utilizarea extensivă a peisajului, precum și 
ca bază multifuncțională pentru alte 
activități economice și componentă 
distinctivă a peisajelor culturale, a 
structurilor sociale tradiționale și pentru 
stabilitatea profesională a persoanelor 
care trăiesc și muncesc în aceste teritorii;

Or. ro

Amendamentul 32
Czesław Adam Siekierski

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că multe zone montane, 
dată fiind atractivitatea lor turistică, sunt 
supuse unei presiuni de urbanizare și, în 
același timp, fac eforturi în vederea 
protejării peisajului tradițional, care-și 
pierde caracterul agricol, frumusețea și 
valoarea, elemente esențiale pentru 
ecosistem; 

Or. pl
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Amendamentul 33
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. observă că agricultura din zonele 
montane implică costuri mai mari și o 
intensitate sporită a muncii, date fiind 
condițiile naturale din aceste zone;

7. observă că agricultura din zonele 
montane – și, prin urmare, gradul de 
exploatare necesar în vederea asigurării 
multifuncționalității – implică costuri mai 
mari (mașini speciale,  costuri de 
transport al produselor dinspre și înspre 
vale), muncă manuală și o intensitate 
sporită a muncii, date fiind condițiile 
naturale din aceste zone;

Or. de

Amendamentul 34
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. observă că agricultura din zonele 
montane implică costuri mai mari și o 
intensitate sporită a muncii, date fiind 
condițiile naturale din aceste zone; 

7. observă că agricultura din zonele 
montane și regiunile montane joase
implică costuri mai mari și o intensitate 
sporită a muncii, date fiind condițiile 
naturale din aceste zone; 

Or. de

Amendamentul 35
Maria Petre

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7.observă că agricultura din zonele 7. observă că agricultura din zonele 
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montane implică costuri mai mari și o 
intensitate sporită a muncii, date fiind 
condițiile naturale din aceste zone;

montane implică costuri mai mari și o 
intensitate sporită a muncii, date fiind 
condițiile și riscurile naturale din aceste 
zone;

Or. ro

Amendamentul 36
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită să se ia în considerare, într-un 
mod specific și mai aprofundat, caracterul 
multifuncțional al agriculturii montane în 
perspectiva viitoarelor reforme ale PAC, 
adaptând directivele-cadru privind 
dezvoltarea rurală și programele 
naționale la rolul agricultorilor din zonele 
de munte, nu doar de producători, ci și de 
deschizători de drumuri pentru alte 
sectoare în domeniul economic, și făcând 
posibilă o cooperare sinergică (de 
exemplu finanțare pentru concepte în 
domeniul ecoturismului, comercializarea 
produselor de calitate etc.);  atrage atenția 
în special asupra necesității 
subvenționării serviciilor ecologice din 
agricultura montană; 

Or. de

Amendamentul 37
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. prețuiește munca agricultorilor din 8. prețuiește munca agricultorilor din 
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zonele montane; observă că condițiile 
cadru în care aceștia își desfășoară 
activitatea (în special structura activităților 
secundare sau modelele de remunerare 
combinată) nu trebuie îngreunate prin 
măsuri birocratice, ci îmbunătățite prin 
sinergia politicilor sectoriale;

zonele montane; observă că condițiile 
cadru în care aceștia își desfășoară 
activitatea (în special structura activităților 
secundare, modelele de remunerare 
combinată, reconcilierea vieții de familie 
cu cea profesională, întemeierea familiei) 
nu trebuie îngreunate prin măsuri 
birocratice, ci îmbunătățite prin sinergia 
politicilor sectoriale; solicită Comisiei și 
comitetelor competente (comitologie) să 
examineze dispozițiile actuale și viitoare 
(în special cele referitoare la obligația de 
a ține registre) în sensul inițiativei privind 
o mai bună legiferare și să le simplifice în 
vederea unor proceduri administrative 
mult mai simple;  

Or. de

Amendamentul 38
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. prețuiește munca agricultorilor din 
zonele montane; observă că condițiile 
cadru în care aceștia își desfășoară 
activitatea (în special structura activităților 
secundare sau modelele de remunerare 
combinată) nu trebuie îngreunate prin 
măsuri birocratice, ci îmbunătățite prin 
sinergia politicilor sectoriale;

8. prețuiește munca agricultorilor din 
zonele montane; observă că condițiile 
cadru în care aceștia își desfășoară 
activitatea (în special structura activităților 
secundare) nu trebuie îngreunate prin 
măsuri birocratice, ci îmbunătățite prin 
sinergia politicilor sectoriale;

Or. de

Amendamentul 39
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că plățile compensatorii în 
zonele montane, ca urmare a lipsei 
alternativelor de producție, sunt, de 
asemenea, justificate pe termen lung, și că 
o decuplare completă ar conduce în mod 
inevitabil la o scădere a activității în mai 
multe sectoare;

9. subliniază că primele compensatorii 
pentru zonele montane și alte zone 
defavorizate se acordă și în viitor exclusiv 
pentru compensarea handicapurilor 
naturale existente; subliniază, de 
asemenea, că statele membre au un 
anumit grad de libertate în cadrul 
procesului de punere în aplicare, pentru a 
putea ține seama de cerințele regionale;

Or. de

Amendamentul 40
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că plățile compensatorii în 
zonele montane, ca urmare a lipsei 
alternativelor de producție, sunt, de 
asemenea, justificate pe termen lung, și că 
o decuplare completă ar conduce în mod 
inevitabil la o scădere a activității în mai 
multe sectoare;

9. subliniază că primele compensatorii 
pentru zonele montane și alte zone 
defavorizate se acordă și în viitor exclusiv 
pentru compensarea handicapurilor 
naturale existente; subliniază, de 
asemenea, că statele membre au un 
anumit grad de libertate în cadrul 
procesului de punere în aplicare, pentru a 
putea ține seama de cerințele regionale;

Or. de

Amendamentul 41
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că plățile compensatorii în 9. subliniază că plățile compensatorii în 
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zonele montane, ca urmare a lipsei 
alternativelor de producție, sunt, de 
asemenea, justificate pe termen lung, și că 
o decuplare completă ar conduce în mod 
inevitabil la o scădere a activității în mai 
multe sectoare;

zonele montane, ca urmare a lipsei 
alternativelor de producție, sunt, de 
asemenea, justificate pe termen lung, că 
necesitățile zonelor montane nu pot fi 
acoperite doar prin fondurile destinate 
dezvoltării rurale și că o decuplare 
completă ar conduce în mod inevitabil la o 
scădere a activității în mai multe sectoare;

Or. de

Amendamentul 42
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că plățile compensatorii în 
zonele montane, ca urmare a lipsei 
alternativelor de producție, sunt, de 
asemenea, justificate pe termen lung, și că 
o decuplare completă ar conduce în mod 
inevitabil la o scădere a activității în mai 
multe sectoare;

subliniază că plățile care compensează 
handicapurile naturale și costurile 
suplimentare cauzate de dificultățile de 
exploatare în zonele montane, ca urmare a 
lipsei alternativelor de producție, sunt, de 
asemenea, justificate pe termen lung, și că 
o decuplare completă ar conduce în mod 
inevitabil la o scădere a activității în mai 
multe sectoare;

Or. fr

Amendamentul 43
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că plățile compensatorii în 
zonele montane, ca urmare a lipsei 
alternativelor de producție, sunt, de 
asemenea, justificate pe termen lung, și că 
o decuplare completă ar conduce în mod 

9. subliniază că plățile compensatorii, 
destinate în special întreprinderilor de 
producție și de prelucrare, în zonele 
montane, ca urmare a lipsei alternativelor 
de producție, sunt, de asemenea, justificate 
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inevitabil la o scădere a activității în mai 
multe sectoare;

pe termen lung, și că o decuplare completă 
ar conduce în mod inevitabil la o scădere a 
activității în mai multe sectoare;

Or. fr

Amendamentul 44
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că plățile compensatorii în 
zonele montane, ca urmare a lipsei 
alternativelor de producție, sunt, de 
asemenea, justificate pe termen lung, și că 
o decuplare completă ar conduce în mod 
inevitabil la o scădere a activității în mai 
multe sectoare;

9. subliniază că plățile compensatorii în 
zonele montane și regiunile montane joase 
(agricultură montană), ca urmare a lipsei 
alternativelor de producție, sunt, de 
asemenea, justificate pe termen lung, și că 
o decuplare completă ar conduce în mod 
inevitabil la o scădere a activității în mai 
multe sectoare;

Or. de

Amendamentul 45
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o promovare mai intensivă a 
tinerilor fermieri și a egalității de șanse 
între bărbați și femei (îndeosebi prin 
măsuri în favoarea familiilor și prin 
dispoziții privind timpul de lucru parțial), 
ca factori determinanți;

10. solicită o promovare mai intensivă a 
tinerilor fermieri și a egalității de șanse 
între bărbați și femei (îndeosebi prin 
măsuri în favoarea familiilor și prin 
dispoziții privind timpul de lucru parțial și 
cu normă întreagă, modele de remunerare 
combinată și de activități secundare, 
reconcilierea vieții de familie cu cea 
profesională, întemeierea familiei), ca 
factori determinanți; solicită Comisiei ca, 
în cadrul examinării și a proiectelor 
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legate de conceptul de flexicuritate să 
elaboreze metode în colaborare cu cei 
implicați;

Or. de

Amendamentul 46
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o promovare mai intensivă a 
tinerilor fermieri și a egalității de șanse 
între bărbați și femei (îndeosebi prin 
măsuri în favoarea familiilor și prin 
dispoziții privind timpul de lucru parțial), 
ca factori determinanți;

10. solicită o promovare mai intensivă a 
tinerilor fermieri și a egalității de șanse 
între femei și bărbați (îndeosebi prin 
măsuri în favoarea familiilor și prin 
dispoziții privind lucrul cu normă 
parțială), ca factori determinanți;

Or. de

Amendamentul 47
Maria Petre

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită o promovare mai intensivă a 
tinerilor fermieri și a egalității de șanse 
între bărbați și femei (îndeosebi prin 
măsuri în favoarea familiilor și prin 
dispoziții privind timpul de lucru parțial), 
ca factori determinanți; 

10. solicită o promovare mai intensivă a 
tinerilor fermieri și a egalității de șanse și 
de venit între bărbați și femei (îndeosebi 
prin măsuri în favoarea familiilor și prin 
dispoziții privind timpul de lucru parțial), 
ca factori determinanți;

Or. ro
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Amendamentul 48
Maria Petre

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită păstrarea echilibrului 
demografic în aceste zone confruntate 
adesea cu probleme de migrație a 
populației spre orașe;

Or. ro

Amendamentul 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că asociațiile de producători 
contribuie la stabilitatea și securitatea 
producției agricole și trebuie sprijinite de o 
manieră mai consistentă; 

11. subliniază că asociațiile de producători, 
inițiativele colective ale agricultorilor în 
domeniul comercializării și parteneriatele 
intersectoriale care creează valoare 
adăugată în regiune printr-o abordare 
integrată a dezvoltării (de exemplu 
grupurile LEADER), contribuie la 
stabilitatea și securitatea producției 
agricole și trebuie sprijinite de o manieră 
mai consistentă; 

Or. en

Amendamentul 50
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că asociațiile de producători 11. subliniază că asociațiile de producători 
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contribuie la stabilitatea și securitatea 
producției agricole și trebuie sprijinite de o 
manieră mai consistentă;

și cooperativele agricole contribuie la 
stabilitatea și poziționarea relevantă din 
punctul de vedere al veniturilor a 
producției agricole pe piețe și, în acest 
sens, trebuie sprijinite de o manieră mai 
consistentă;

Or. de

Amendamentul 51
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că asociațiile de producători 
contribuie la stabilitatea și securitatea 
producției agricole și trebuie sprijinite de o 
manieră mai consistentă;

11. subliniază că asociațiile de producători,
în sensul larg al cuvântului ( grupuri de 
interes economic, grupuri de colectare, 
cooperative de prelucrare, IMM-uri etc.), 
contribuie la stabilitatea și securitatea 
producției agricole și trebuie sprijinite de o 
manieră mai consistentă;

Or. fr

Amendamentul 52
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că asociațiile de producători 
contribuie la stabilitatea și securitatea 
producției agricole și trebuie sprijinite de o 
manieră mai consistentă;

11. subliniază că asociațiile de producători 
contribuie la stabilitatea și securitatea 
producției agricole și trebuie sprijinite de o 
manieră mai consistentă, în conformitate 
cu conceptele de gestiune durabilă;

Or. de
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Amendamentul 53
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită acordarea de ajutoare financiare 
specifice industriei laptelui, care joacă un 
rol esențial în zonele montane, dată fiind 
lipsa de alternative de producție; solicită, în 
contextul reformei cotelor de lapte, o 
strategie pentru amortizarea efectelor 
negative asupra zonelor montane, precum 
și măsuri corespunzătoare;

12. solicită acordarea de ajutoare financiare 
specifice industriei laptelui, care joacă un 
rol esențial în zonele montane, dată fiind 
lipsa de alternative de producție; solicită, în 
contextul reformei cotelor de lapte, o 
strategie pentru amortizarea efectelor 
negative asupra zonelor montane, precum 
și măsuri corespunzătoare (în special plăți 
compensatorii), care permit un grad de 
libertate necesar pentru procesele de 
adaptare induse și care constituie 
fundamentul pentru o agricultură 
extensivă, cu mențiunea că trebuie să fie 
puse la dispoziție fonduri suplimentare 
din primul pilon; 

Or. de

Amendamentul 54
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită acordarea de ajutoare financiare 
specifice industriei laptelui, care joacă un 
rol esențial în zonele montane, dată fiind 
lipsa de alternative de producție; solicită, în 
contextul reformei cotelor de lapte, o 
strategie pentru amortizarea efectelor 
negative asupra zonelor montane, precum 
și măsuri corespunzătoare;

12. solicită acordarea de ajutoare financiare 
specifice industriei laptelui, care joacă un 
rol esențial în zonele montane, dată fiind 
lipsa de alternative de producție; solicită, în 
contextul reformei cotelor de lapte, o 
strategie în vederea garantării durabilității 
acestui domeniu de producție 
indispensabil, în special instrumente 
complementare, cum ar fi o primă pentru 
laptele de vacă;

Or. de



AM\725437RO.doc 27/55 PE407.640v01-00

RO

Amendamentul 55
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită acordarea de ajutoare financiare 
specifice industriei laptelui, care joacă un 
rol esențial în zonele montane, dată fiind 
lipsa de alternative de producție; solicită, în 
contextul reformei cotelor de lapte, o 
strategie pentru amortizarea efectelor 
negative asupra zonelor montane, precum 
și măsuri corespunzătoare;

12. solicită acordarea de ajutoare financiare 
specifice industriei laptelui, care joacă un 
rol esențial în zonele montane, dată fiind 
lipsa de alternative de producție; solicită, în 
contextul reformei cotelor de lapte, o 
strategie în vederea garantării durabilității 
acestui domeniu de producție 
indispensabil, în special instrumente 
complementare, cum ar fi o primă pentru 
laptele de vacă;

Or. de

Amendamentul 56
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită acordarea de ajutoare financiare 
specifice industriei laptelui, care joacă un 
rol esențial în zonele montane, dată fiind 
lipsa de alternative de producție; solicită, în 
contextul reformei cotelor de lapte, o 
strategie pentru amortizarea efectelor 
negative asupra zonelor montane, precum 
și măsuri corespunzătoare;

12. solicită acordarea de ajutoare financiare 
specifice industriei laptelui, care joacă un 
rol esențial în zonele montane și regiunile 
montane joase, precum și în zonele cu 
handicapuri naturale și geografice, dată 
fiind lipsa de alternative de producție; 
solicită, în contextul reformei cotelor de 
lapte, o strategie pentru amortizarea 
efectelor negative asupra zonelor montane, 
regiunilor montane joase și altor zone 
defavorizate, precum și măsuri 
corespunzătoare;

Or. de
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Amendamentul 57
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită acordarea de ajutoare financiare 
specifice industriei laptelui, care joacă un 
rol esențial în zonele montane, dată fiind 
lipsa de alternative de producție; solicită, în 
contextul reformei cotelor de lapte, o 
strategie pentru amortizarea efectelor 
negative asupra zonelor montane, precum 
și măsuri corespunzătoare;

12. solicită acordarea de ajutoare financiare 
specifice industriei laptelui (ferme de lapte 
și întreprinderi de prelucrare a laptelui), 
care joacă un rol esențial în zonele 
montane, dată fiind lipsa de alternative de 
producție; solicită, în contextul reformei 
cotelor de lapte, o strategie pentru 
amortizarea efectelor negative asupra 
zonelor montane, precum și măsuri 
corespunzătoare;

Or. fr

Amendamentul 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită statele membre să instituie, cu 
accent pe sprijinirea unei agriculturi 
durabile și adaptate în zonele montane, 
plăți suplimentare la hectar, destinate 
agriculturii ecologice și pășunatului 
extensiv, precum și să sprijine investițiile 
în infrastructuri corespunzătoare fiecărei 
specii de animale;

Or. en
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Amendamentul 59
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că IMM-urile din zonele 
montane fabrică produse de calitate, grație 
adaptării moderne a metodelor și 
procedeelor tradiționale de producție, 
reprezentând un factor cheie pentru 
ocuparea forței de muncă și, ca atare, 
trebuie avute în vedere în contextul 
sistemelor de asistență ale UE;

13. reamintește că întreprinderile din 
zonele montane fabrică produse de calitate, 
grație adaptării moderne a metodelor și 
procedeelor tradiționale de producție, 
reprezentând un factor cheie pentru 
ocuparea forței de muncă și, ca atare, 
trebuie avute în vedere în contextul 
sistemelor de asistență ale UE;

Or. fr

Amendamentul 60
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită măsuri de sprijin speciale, 
date fiind costurile crescute și eforturile 
necesare, în special în cazul livrărilor de 
lapte și produse lactate dinspre și înspre 
vale; solicită instituirea unui fond pentru 
vacile de lapte din zonele montane; 

Or. de

Amendamentul 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța trans-sectorială a 14. subliniază importanța trans-sectorială a 
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produselor tipice de calitate; solicită 
elaborarea în cadrul strategiei de măsuri de 
protecție a acestor produse, respectiv a 
procedeelor de producție;

produselor tipice de calitate, regionale și 
tradiționale; solicită elaborarea în cadrul 
strategiei de măsuri de promovare a 
protecției indicației geografice a acestor 
produse, respectiv a procedeelor de 
producție, astfel cum se menționează în 
regulamentele 509/2006 și 510/2006; 

Or. en

Amendamentul 62
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța trans-sectorială a 
produselor tipice de calitate; solicită 
elaborarea în cadrul strategiei de măsuri de 
protecție a acestor produse, respectiv a 
procedeelor de producție; 

14. subliniază importanța trans-sectorială a 
produselor tipice de calitate; solicită 
elaborarea în cadrul strategiei de măsuri de 
protecție a acestor produse, respectiv a 
procedeelor de producție; solicită, în 
cadrul programelor de asistență 
comunitară, să se facă referire la 
posibilitățile de sprijinire a produselor 
alimentare de înaltă calitate (de exemplu 
brânzeturi tradiționale și provenind de pe 
pășunile alpine, carne de calitate);

Or. de

Amendamentul 63
Bernadette Bourzai

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța trans-sectorială a 
produselor tipice de calitate; solicită 
elaborarea în cadrul strategiei de măsuri de 
protecție a acestor produse, respectiv a 

14. subliniază importanța trans-sectorială a 
produselor tipice de calitate; solicită 
elaborarea în cadrul strategiei de măsuri de 
protecție a acestor produse, respectiv a 
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procedeelor de producție; procedeelor de producție, precum și de 
măsuri de promovare a acestora;

Or. fr

Amendamentul 64
Katerina Batzeli

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța trans-sectorială a 
produselor tipice de calitate; solicită 
elaborarea în cadrul strategiei de măsuri de 
protecție a acestor produse, respectiv a 
procedeelor de producție;

14. subliniază importanța trans-sectorială a 
produselor tipice de calitate; solicită 
elaborarea în cadrul strategiei de măsuri de 
protecție a acestor produse, respectiv a 
procedeelor de producție, precum și de 
măsuri de etichetare și de protecție 
împotriva contrafacerilor;

Or. el

Amendamentul 65
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia și statele membre să 
sprijine grupurile de agricultori și 
comunitățile locale să instituie etichete 
regionale de calitate, astfel cum se 
menționează la articolul 14; ar trebui 
acordat sprijin printr-o mai bună 
informare și formare adecvată pentru 
agricultori și întreprinderile locale de 
prelucrare, precum și prin asistență 
financiară pentru crearea de structuri 
locale de prelucrare și pentru campanii de 
lansare a produselor; 
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Or. en

Amendamentul 66
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită crearea unui fond pentru 
zonele defavorizate, inclusiv zonele 
montane (finanțat, printre altele, din 
credite prevăzute pentru al doilea pilon, 
neutilizate ca urmare a lipsei de 
cofinanțare națională);

eliminat

Or. de

Amendamentul 67
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită crearea unui fond pentru zonele 
defavorizate, inclusiv zonele montane 
(finanțat, printre altele, din credite 
prevăzute pentru al doilea pilon, 
neutilizate ca urmare a lipsei de 
cofinanțare națională);

15. solicită crearea unui fond pentru zonele 
defavorizate, inclusiv zonele montane 
(finanțat din credite neutilizate, prevăzute 
pentru primul pilon al PAC);

Or. es

Amendamentul 68
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită, în aplicarea articolului 69 din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
acordarea de sprijin financiar zonelor 
montane și garantarea accesului concret și 
nebirocratic la acesta, precum și creșterea 
cu 20% a limitei maxime de credite 
prevăzute la articolul respectiv;

16. solicită, în aplicarea articolului 69 din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
acordarea de sprijin financiar zonelor 
montane și altor zone defavorizate, 
precum și garantarea accesului concret și 
nebirocratic la acesta;

Or. de

Amendamentul 69
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită, în aplicarea articolului 69 din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
acordarea de sprijin financiar zonelor 
montane și garantarea accesului concret și 
nebirocratic la acesta, precum și creșterea 
cu 20% a limitei maxime de credite 
prevăzute la articolul respectiv;

16. solicită, în aplicarea articolului 69 din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
acordarea de sprijin financiar zonelor 
montane și garantarea accesului concret și 
nebirocratic la acesta;

Or. es

Amendamentul 70
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită, în aplicarea articolului 69 din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
acordarea de sprijin financiar zonelor 
montane și garantarea accesului concret și 
nebirocratic la acesta, precum și creșterea 
cu 20% a limitei maxime de credite 

16. solicită, în aplicarea articolului 69 din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
acordarea de sprijin financiar zonelor 
montane și garantarea accesului concret și 
nebirocratic la acesta;



PE407.640v01-00 34/55 AM\725437RO.doc

RO

prevăzute la articolul respectiv;

Or. de

Amendamentul 71
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită, în aplicarea articolului 69 din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
acordarea de sprijin financiar zonelor 
montane și garantarea accesului concret și 
nebirocratic la acesta, precum și creșterea 
cu 20% a limitei maxime de credite 
prevăzute la articolul respectiv;

16. solicită, în aplicarea articolului 69 din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
acordarea de sprijin financiar zonelor 
montane și garantarea accesului concret și 
nebirocratic la acesta, precum și creșterea 
limitei maxime de credite, în funcție de 
necesitățile zonelor deosebit de 
defavorizate;

Or. de

Amendamentul 72
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită, în aplicarea articolului 69 din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
acordarea de sprijin financiar zonelor 
montane și garantarea accesului concret și 
nebirocratic la acesta, precum și creșterea 
cu 20% a limitei maxime de credite 
prevăzute la articolul respectiv;

16. solicită, în aplicarea articolului 69 din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
acordarea de sprijin financiar special și cu 
un obiectiv precis zonelor montane și 
garantarea accesului concret și nebirocratic 
la acesta, precum și creșterea la 20% a 
limitei maxime de credite prevăzute la 
articolul respectiv;

Or. de
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Amendamentul 73
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită, în aplicarea articolului 69 din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
acordarea de sprijin financiar zonelor 
montane și garantarea accesului concret și
nebirocratic la acesta, precum și creșterea 
cu 20% a limitei maxime de credite 
prevăzute la articolul respectiv;

16. solicită, în aplicarea în special a 
articolului 69 din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003, acordarea de sprijin financiar 
zonelor montane și garantarea accesului 
concret și nebirocratic la acesta, precum și 
creșterea la 20% a limitei maxime de 
credite prevăzute la articolul respectiv;

Or. fr

Amendamentul 74
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că excepțiile și măsurile 
de sprijin speciale se limitează la zonele 
deosebit de defavorizate și nu au voie să 
producă distorsiuni ale concurenței pe 
piețele agricole;

Or. de

Amendamentul 75
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită luarea în considerare a 
intereselor crescătorilor de animale de 
munte în materie de dispoziții privind 

17. solicită luarea în considerare a 
intereselor crescătorilor de vite și de 
animale din zonele montane – în special 
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sănătatea animală, protecția animalelor și 
sprijinul pentru creșterea acestora;

rase autohtone – în materie de dispoziții 
privind sănătatea animală, protecția 
animalelor și sprijinul pentru creșterea 
acestora (programe de creștere a 
animalelor, registre genealogice, 
controale etc.);

Or. de

Amendamentul 76
Maria Petre

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită luarea în considerare a 
intereselor crescătorilor de animale de 
munte în materie de dispoziții privind 
sănătatea animală, protecția animalelor și 
sprijinul pentru creșterea acestora;

17. solicită luarea în considerare a 
intereselor crescătorilor de animale de 
munte în materie de dispoziții privind 
sănătatea animală, protecția animalelor și 
sprijinul pentru creșterea acestora, având 
în vedere pericolele și presiunile 
contemporane;

Or. ro

Amendamentul 77
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. atrage atenția în mod deosebit că 
Comisia contribuie la dezvoltarea zonelor 
montane prin acțiunile sale în cadrul 
politicii în domeniul concurenței și în 
cadrul comerțului internațional;   solicită 
Comisiei, în acest context, să acorde o 
atenție specială necesităților acestor zone 
în cazul unor adaptări viitoare, în special 
în cazul negocierilor în cadrul OMC, în 
ceea ce privește flexibilitatea normelor 
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referitoare la subvențiile publice și în ceea 
ce privește luarea în considerare a 
serviciilor de interes general de către 
legislația în domeniul concurenței;

Or. de

Amendamentul 78
Ioannis Gklavakis

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită acordarea unei atenții 
speciale crescătorilor de vite din zonele 
montane afectate de incendii de pădure, 
deoarece pășunile în zonele afectate pot fi 
folosite în următorii cinci ani doar în mod 
limitat și cu deosebită precauție; 

Or. el

Amendamentul 79
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită abordarea, în cadrul 
„strategiei”, a diferitelor forme de peisaj 
montan (pajiști alpine, păduri protejate, 
masiv muntos, fânețe) și elaborarea de 
concepte de utilizare durabilă pentru 
pajiști alpine, pășuni și păduri, pentru a 
contracara fenomene indezirabile 
(îndeosebi răspândirea extensivă a 
pășunilor);

18. solicită abordarea, în cadrul 
„strategiei”, a diferitelor forme de peisaj 
montan (pajiști alpine, păduri protejate, 
masiv muntos și regiuni montane joase, 
fânețe) și elaborarea de concepte de 
utilizare pentru pajiști alpine, pășuni, 
păduri și alte suprafețe defavorizate și
sensibile, pentru a contracara fenomene 
indezirabile (îndeosebi răspândirea 
extensivă a pășunilor);

Or. de
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Amendamentul 80
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită abordarea, în cadrul 
„strategiei”, a diferitelor forme de peisaj 
montan (pajiști alpine, păduri protejate, 
masiv muntos, fânețe) și elaborarea de 
concepte de utilizare durabilă pentru pajiști 
alpine, pășuni și păduri, pentru a contracara 
fenomene indezirabile (îndeosebi 
răspândirea extensivă a pășunilor);  

18. solicită abordarea, în cadrul 
„strategiei”, a diferitelor forme de peisaj 
montan (pajiști alpine, păduri protejate,
masiv muntos, fânețe) și elaborarea de 
concepte de utilizare durabilă pentru pajiști 
alpine, pășuni și păduri, pentru a contracara 
fenomene indezirabile (îndeosebi 
abandonarea pășunilor urmată de 
părăginirea acestora sau răspândirea 
extensivă a pășunilor);  

Or. de

Amendamentul 81
Katerina Batzeli

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită abordarea, în cadrul 
„strategiei”, a diferitelor forme de peisaj 
montan (pajiști alpine, păduri protejate, 
masiv muntos, fânețe) și elaborarea de 
concepte de utilizare durabilă pentru pajiști 
alpine, pășuni și păduri, pentru a contracara 
fenomene indezirabile (îndeosebi 
răspândirea extensivă a pășunilor);  

18. solicită abordarea, în cadrul 
„strategiei”, a diferitelor forme de peisaj 
montan (pajiști alpine, păduri protejate, 
masiv muntos, fânețe, zone cu valoare 
peisagistică ridicată) și elaborarea de 
concepte de utilizare durabilă pentru pajiști 
alpine, pășuni și păduri, precum și de 
stimulente pentru protecția lor, pentru a 
contribui la revalorizarea, regenerarea, 
protecția împotriva eroziunii și utilizarea 
rațională a apei, precum și pentru a 
contracara fenomene indezirabile 
(îndeosebi răspândirea extensivă a 
pășunilor);  
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Or. el

Amendamentul 82
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază, în vederea menținerii 
diversității speciilor, necesitatea de a crea 
bănci de date pentru conservarea 
materialului genetic indigen al speciilor 
de plante și animale, în special al 
animalelor domestice autohtone și al 
florei alpine;  solicită Comisiei să 
examineze posibilitatea inițierii unui plan 
de acțiune internațional și modalitățile de 
punere în aplicare;  

Or. de

Amendamentul 83
Czesław Adam Siekierski

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că, în anumite zone 
montane din UE, în special din noile state 
membre, crește pericolul depopulării și al 
diminuării activităților sociale ale 
localnicilor și că în asemenea zone există 
de asemenea amenințarea declinului sau 
chiar a încetării activității agricole, ceea 
ce va conduce la schimbări ale peisajului 
și ale ecosistemului; 

Or. pl
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Amendamentul 84
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că primele pentru iarbă 
sunt esențiale pentru prezervarea 
activităților agricole în zonele montane și 
că ele trebuie, prin urmare, să fie 
acordate în continuare;

Or. fr

Amendamentul 85
Ioannis Gklavakis

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
forestiere pe termen lung care să răspundă 
necesităților ciclului natural și ale 
compoziției naturale a ecosistemelor 
forestiere și care să creeze mecanisme de 
compensare pentru situații de criză (de 
exemplu furtuni) și stimulente pentru o 
exploatare forestieră integrată;

19. subliniază importanța unei strategii 
forestiere pe termen lung care să răspundă 
efectelor schimbărilor climatice, 
necesităților ciclului natural și ale 
compoziției naturale a ecosistemelor 
forestiere și care să creeze mecanisme de 
evitare a crizelor, de combatere a acestora 
și de compensare pentru urmări (de 
exemplu după furtuni) și stimulente pentru 
o exploatare forestieră integrată;

Or. el

Amendamentul 86
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța unei strategii 
forestiere pe termen lung care să răspundă 
necesităților ciclului natural și ale 
compoziției naturale a ecosistemelor 
forestiere și care să creeze mecanisme de 
compensare pentru situații de criză (de 
exemplu furtuni) și stimulente pentru o 
exploatare forestieră integrată;

19. subliniază importanța unei strategii 
forestiere pe termen lung care să răspundă 
necesităților ciclului natural și ale 
compoziției naturale a ecosistemelor 
forestiere și care să creeze mecanisme de 
compensare pentru situații de criză (de 
exemplu furtuni) și stimulente pentru o 
exploatare forestieră integrată; atrage 
atenția asupra posibilităților de prelucrare 
și valorificare durabile a lemnului și a 
produselor de cherestea din zonele 
montane (ca produse de calitate cu costuri 
de transport mici și, prin urmare, cu mai 
puține emisii de CO2, ca materiale de 
construcție, ca biocombustibili de a doua 
generație);

Or. de

Amendamentul 87
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază potențialul exploatării 
forestiere durabile prin crearea de lanțuri 
care produc valoare adăugată în 
domeniul lemnului, creează și mențin 
numeroase locuri de muncă de calitate, 
începând de la locul exploatării și până la 
produsul final;

Or. de

Amendamentul 88
Katerina Batzeli

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că în zonele montane este 
necesară promovarea separației dintre 
pădure și pășuni, precum și introducerea de 
drumuri obligatorii, din motive de 
securitate;

21. consideră că în zonele montane este 
necesară promovarea separației dintre 
pădure și pășuni, examinarea posibilității 
ca pentru fiecare zonă să fie autorizată, în 
anumite condiții, integrarea pășunii 
controlate în zona de pădure, precum și 
introducerea de drumuri obligatorii, din 
motive de securitate;

Or. el

Amendamentul 89
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește că munții reprezintă bariere 
naturale, ca atare cooperarea 
transfrontalieră și promovarea acesteia sunt 
esențiale în abordarea de probleme comune 
(cum ar fi schimbările climatice, epizootii, 
dispariția unor specii);

22. reamintește că munții reprezintă bariere 
naturale și adesea bariere naționale, ca 
atare cooperarea transfrontalieră, 
transnațională și interregională și 
promovarea acesteia sunt esențiale în 
abordarea de probleme comune (cum ar fi 
schimbările climatice, epizootii, dispariția 
unor specii);  

Or. de

Amendamentul 90
Maria Petre

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută eforturile în favoarea unui turism 
durabil și transformarea naturii în avantaj 
economic, prin noi concepte durabile în 

23. salută eforturile în favoarea unui turism 
durabil și transformarea naturii în avantaj 
economic, prin noi concepte durabile și în 
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materie de timp liber și sport; subliniază 
rolul turiștilor, care respectând natura se 
bucură de o mai bună sănătate;

același timp tradiționale, ținându-se cont 
de specificitatea teritorială, în materie de 
timp liber și sport; subliniază rolul 
turiștilor, care respectând natura se bucură 
de o mai bună sănătate;

Or. ro

Amendamentul 91
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. sugerează conjugarea dezvoltării 
rurale și a fondurilor structurale, precum 
și dezvoltarea de programe unitare;

Or. de

Amendamentul 92
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că suprafețele neadecvate 
pentru culturi și producție trebuie utilizate 
și promovate în cel mai bun mod posibil, 
respectiv pentru îngrijirea pădurilor, 
pescuit și vânătoare durabile etc., pentru a 
evita lăsarea lor în părăsire;

24. subliniază că suprafețele neadecvate 
pentru culturi și producție trebuie utilizate 
și promovate în cel mai bun mod posibil, 
respectiv prin îngrijirea pădurilor, pescuit 
și vânătoare durabile etc., pentru a evita 
lăsarea lor în părăsire, pericolul de 
incendii, eroziunea și dispariția 
biodiversității;

Or. de
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Amendamentul 93
Ioannis Gklavakis

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că suprafețele neadecvate 
pentru culturi și producție trebuie utilizate 
și promovate în cel mai bun mod posibil, 
respectiv pentru îngrijirea pădurilor, 
pescuit și vânătoare durabile etc., pentru a 
evita lăsarea lor în părăsire;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. el

Amendamentul 94
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută succesele realizate în protecția 
naturii, a biodiversității și a menținerii 
habitatului prin crearea zonelor „Natura 
2000” și a rezervațiilor naturale în zonele 
montane;

25. menționează importanța zonelor 
montane pentru protecția naturii, a 
biodiversității și a menținerii habitatului;
atrage însă atenția în mod deosebit asupra 
necesității menținerii exploatării agricole 
și forestiere în zonele „Natura 2000” și
rezervațiile naturale;  

Or. de

Amendamentul 95
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută succesele realizate în protecția 
naturii, a biodiversității și a menținerii 

25. salută succesele realizate în protecția 
naturii, a biodiversității și a menținerii 
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habitatului prin crearea zonelor „Natura 
2000” și a rezervațiilor naturale în zonele 
montane;

habitatului prin crearea zonelor „Natura 
2000” și a rezervațiilor naturale în zonele 
montane și în regiunile montane joase;

Or. de

Amendamentul 96
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută succesele realizate în protecția 
naturii, a biodiversității și a menținerii 
habitatului prin crearea zonelor „Natura 
2000” și a rezervațiilor naturale în zonele 
montane;

25. salută succesele realizate în protecția 
naturii, a biodiversității și a menținerii 
habitatului prin crearea zonelor „Natura 
2000” și a rezervațiilor naturale în zonele 
montane și solicită o interconectare 
consolidată a acestor zone prin 
introducerea unui standard minim privind 
suprafețele de compensare ecologică în 
zonele agricole (eventual 5%);

Or. de

Amendamentul 97
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei să facă tot posibilul 
pentru includerea zonelor montane în 
patrimoniul natural mondial protejat și să 
valorifice toate oportunitățile la nivel 
internațional pentru a proteja aceste zone 
(de ex. ratificarea Convenției Alpilor și 
Carpaților și a protocoalelor anexate);
salută activitatea organizațiilor și a 
institutelor de studii în favoarea zonelor 
montane;

26. solicită Comisiei să facă tot posibilul 
pentru includerea zonelor montane în 
patrimoniul natural mondial protejat și să 
valorifice toate oportunitățile la nivel 
internațional pentru a proteja aceste zone;
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Or. de

Amendamentul 98
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. atrage atenția asupra resurselor 
hidrologice excepționale (cursuri de apă și 
izvoare naturale), ce trebuie folosite de 
manieră durabilă ca sisteme naturale de 
irigare, surse de apă potabilă și de energie;

27. atrage atenția asupra resurselor 
hidrologice excepționale (cursuri de apă și 
izvoare naturale), ce trebuie folosite de 
manieră durabilă ca sisteme naturale de 
irigare, surse de apă potabilă și de energie; 
subliniază, în acest context și pentru a 
preveni eventuale conflicte, necesitatea 
elaborării de soluții, prin cooperare, în 
privința utilizării resurselor hidrologice 
„de la izvoare până în aval”; 

Or. de

Amendamentul 99
Bernadette Bourzai

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. atrage atenția asupra resurselor 
hidrologice excepționale (cursuri de apă și 
izvoare naturale), ce trebuie folosite de 
manieră durabilă ca sisteme naturale de 
irigare, surse de apă potabilă și de energie;

27. atrage atenția asupra resurselor 
hidrologice excepționale (cursuri de apă și 
izvoare naturale), ce trebuie folosite de 
manieră durabilă ca sisteme naturale de 
irigare, surse de apă potabilă și de energie; 
subliniază necesitatea solidarității între 
zonele de aval și zonele de amonte, pentru 
a gestiona aceste resurse;

Or. fr
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Amendamentul 100
Ioannis Gklavakis

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. atrage atenția asupra resurselor 
hidrologice excepționale (cursuri de apă și 
izvoare naturale), ce trebuie folosite de 
manieră durabilă ca sisteme naturale de 
irigare, surse de apă potabilă și de energie;

27. atrage atenția asupra resurselor 
hidrologice excepționale (cursuri de apă și 
izvoare naturale), ce trebuie folosite de 
manieră durabilă ca sisteme naturale de 
irigare, surse de apă potabilă și de energie, 
precum și în scopul turismului balnear;

Or. el

Amendamentul 101
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită Comisiei să facă progrese în 
punerea în aplicare a protocolului privind 
agricultura montană anexat Convenției 
Alpilor, în strânsă colaborare cu 
instituțiile Convenției Alpilor, să sprijine 
cât mai bine conectarea agriculturii din 
zonele montane cu alte domenii de 
politică și, în acest context, să ia măsurile 
necesare pentru a încheia ratificarea 
acelor protocoale ale Convenției Alpilor 
care nu fac încă parte din acquis și pentru 
ca Uniunea Europeană să adere ca parte 
la Convenția Carpaților;

Or. de
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Amendamentul 102
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază importanța activităților de 
voluntariat (îndeosebi de salvamont, 
protecție civilă în caz de catastrofă 
naturală, acțiuni caritative) pentru 
prestarea de servicii, precum și pentru 
patrimoniul cultural și natural al zonelor 
montane;

28. subliniază importanța activităților de 
voluntariat (îndeosebi de salvamont, 
protecție civilă în caz de catastrofă 
naturală) pentru prestarea de servicii, 
precum și pentru patrimoniul cultural și 
natural al zonelor montane și ca 
fundament al capitalului social pentru o 
societate inovativă în aceste zone;

Or. de

Amendamentul 103
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. salută activitatea organizațiilor și a 
institutelor de cercetare care acționează în 
favoarea zonelor montane și subliniază că 
trebuie să se recurgă la expertiza și 
motivația acestora în vederea elaborării 
strategiei și a măsurilor similare;

Or. de

Amendamentul 104
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază rolul promovării formării și 29. subliniază rolul promovării formării și 
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specializării profesionale de bază și 
complementare, precum și al serviciilor de 
proximitate, în beneficiul menținerii 
populației și al competitivității; solicită 
sprijinirea prin mijloace adecvate a 
corporațiilor locale din domeniul 
serviciilor de interes general;

specializării profesionale de bază și 
complementare, precum și – în sensul 
diversificării capacităților și posibilităților 
profesionale – al inițiativelor și 
proiectelor privind învățarea continuă;

Or. de

Amendamentul 105
Maria Petre

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază rolul promovării formării și 
specializării profesionale de bază și 
complementare, precum și al serviciilor de 
proximitate, în beneficiul menținerii 
populației și al competitivității; solicită 
sprijinirea prin mijloace adecvate a 
corporațiilor locale din domeniul 
serviciilor de interes general;

29. subliniază rolul deosebit pe care îl au 
educația și promovarea formării și 
specializării profesionale de bază și 
complementare, precum și al serviciilor de 
proximitate, în beneficiul menținerii 
populației și al competitivității; solicită 
sprijinirea prin mijloace adecvate a 
corporațiilor locale din domeniul 
serviciilor de interes general, în special din 
domeniul infrastructurilor de transport;

Or. ro

Amendamentul 106
Katerina Batzeli

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită eliminarea decalajului digital și 
asigurarea accesului la rezultatele 
programelor cadru de cercetare (de ex. 
pentru e-guvernare);

30. solicită o atenție specială pentru 
conservarea peisajului, extinderea și 
modernizarea infrastructurilor în zonele 
montane inaccesibile, precum și 
eliminarea decalajului digital și asigurarea 
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accesului la rezultatele programelor cadru 
de cercetare (de ex. pentru e-guvernare);

Or. el

Amendamentul 107
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază necesitatea existenței unor 
servicii eficiente de proximitate pentru 
menținerea populației și competitivitate; 
solicită sprijinirea prin mijloace adecvate 
a corporațiilor locale din domeniul 
serviciilor de interes general;

Or. de

Amendamentul 108
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. solicită protejarea zonelor montane de 
aglomerări de trafic, de poluare fonică și 
de distrugerea peisajelor, prin măsuri 
care să vizeze interzicerea de mari rute de 
transport (de exemplu prin reevaluarea 
zonelor sensibile prevăzute în „Directiva 
privind tarifele pentru utilizarea 
infrastructurii”1);

eliminat

1 Directiva 2006/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 mai 
2006 de modificare a Directivei 
1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele 
de marfă a taxelor pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri (JO L 157, 
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9.6.2006, p. 8).

Or. de

Amendamentul 109
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. solicită protejarea zonelor montane de 
aglomerări de trafic, de poluare fonică și de 
distrugerea peisajelor, prin măsuri care să 
vizeze interzicerea de mari rute de 
transport (de exemplu prin reevaluarea 
zonelor sensibile prevăzute în „Directiva 
privind tarifele pentru utilizarea 
infrastructurii”);

32. solicită protejarea zonelor montane de 
aglomerări de trafic, de poluare fonică și de 
distrugerea peisajelor, prin măsuri care să 
vizeze interzicerea de mari rute de 
transport (de exemplu prin reevaluarea 
zonelor sensibile prevăzute în „Directiva 
privind tarifele pentru utilizarea 
infrastructurii”), fiind permis în mod 
excepțional transportul în cazul colectării 
laptelui;

Or. fr

Amendamentul 110
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază importanța „spațiilor de 
tranziție” între zonele de câmpie și cele de 
munte pentru punerea la dispoziție a unor 
infrastructuri și servicii private sau 
publice de calitate (de exemplu 
universități, aeroporturi, spitale); solicită 
sprijin pentru ameliorarea accesibilității 
acestor infrastructuri, în special prin 
mijloacele de transport public;

Or. de
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Amendamentul 111
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază că, grație unei utilizări 
inteligente a diverselor resurse energetice, 
zonele montane constituie un exemplu de 
combinație energetică diversificată, soluții 
de construcție eficiente din punct de vedere 
energetic și biocombustibili de generația a 
doua, și că trebuie sprijinite inițiativele de 
cercetare în această direcție;

33. subliniază că, grație unei utilizări 
inteligente a diverselor resurse energetice, 
zonele montane constituie un exemplu de 
combinație energetică diversificată, soluții 
de construcție eficiente din punct de vedere 
energetic și biocombustibili de generația a 
doua, și că trebuie sprijinite inițiativele de 
cercetare în această direcție; subliniază 
totuși că dezvoltarea biocarburanților de 
generația a doua nu trebuie să conducă la 
o concurență între zonele dedicate acestei 
producții (terenuri necultivate, crânguri 
etc.) și zonele de pășunat;

Or. fr

Amendamentul 112
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază dependența zonelor montane 
și a ghețarilor de schimbările climatice, dar 
și potențialul lor de „laborator de testare” 
pentru tehnologiile inovative, care imită 
natura, în materie de protecție climatică; 
solicită măsuri de stimulare a cercetării și a 
tranziției în acest domeniu;

34. subliniază dependența zonelor montane 
și a ghețarilor de schimbările climatice, 
care se bazează pe caracteristicile 
topografice și pe handicapurile 
structurale, dar și potențialul lor de 
„laborator de testare” pentru tehnologiile 
inovative, care imită natura, în materie de 
protecție climatică1; solicită Comisiei să 
elaboreze o abordare diferențiată în 
domeniul climei pentru zonele montane și 

___________
1 A se vedea și COM(2007)0345.
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să recurgă la cunoștințele deja existente 
(de exemplu cele puse la dispoziție de 
Convenția Alpilor și Convenția 
Carpaților) solicită măsuri de stimulare a 
cercetării și a tranziției în acest domeniu; 

Or. de

Amendamentul 113
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită ca, la învestirea viitoarei 
Comisii, competențele relative la zonele 
montane să fie atribuite unui unic 
membru al acesteia;

35. solicită conectarea funcțională a 
coordonării pentru zonele montane și 
zonele defavorizate cu PAC și cel de-al 
doilea pilon – dezvoltarea rurală;

Or. de

Amendamentul 114
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită ca, la învestirea viitoarei 
Comisii, competențele relative la zonele 
montane să fie atribuite unui unic membru 
al acesteia;

35. solicită ca, la învestirea viitoarei 
Comisii, competențele relative la zonele cu 
handicapuri naturale, inclusiv cele 
montane, să fie atribuite unui unic membru 
al acesteia;

Or. es
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Amendamentul 115
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită ca, la învestirea viitoarei 
Comisii, competențele relative la zonele 
montane să fie atribuite unui unic membru 
al acesteia;

35. solicită ca, la învestirea viitoarei 
Comisii, competențele relative la zonele 
montane și regiunile montane joase să fie 
atribuite unui unic membru al acesteia;

Or. de

Amendamentul 116
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 35a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. atrage atenția în mod deosebit asupra 
faptului că o agricultură durabilă și 
dezvoltarea zonelor montane sunt 
importante nu doar pentru populația 
acestor zone, ci și pentru cea din regiunile 
învecinate (de exemplu regiunile de 
câmpie), astfel încât strategia solicitată 
influențează și durabilitatea în regiunile 
respective, în privința aprovizionării cu 
apă, stabilității mediului, biodiversității, 
distribuției echilibrate a populației și 
diversității culturale; solicită Comisiei să 
examineze, în cadrul strategiei, 
modalitățile de includere avantajoasă în 
aceasta a inițiativelor deja existente 
pentru integrarea zonelor montane și a 
regiunilor învecinate;

Or. de
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Amendamentul 117
Michl Ebner

Propunere de rezoluție
Punctul 35b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35b. solicită Comisiei pentru agricultură 
și dezvoltare rurală să urmărească 
progresul rezoluției în cadrul Consiliului 
și al Comisiei; 

Or. de
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