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Amendamentul 1
Thomas Ulmer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. întrucât pământul stă la baza producției 
de alimente pentru oameni, furaje, textile și 
combustibili și joacă un rol important în 
captarea emisiilor de CO2; totuși, întrucât 
pământul este expus mai mult ca oricând la 
daune ireversibile, provocate de eroziune, 
poluare, salinizare, impermeabilizare, 
sărăcire în substanțe organice și pierderea 
biodiversității solurilor;

1. întrucât pământul stă la baza producției 
de alimente pentru oameni, furaje, textile și 
combustibili și joacă un rol important în 
captarea emisiilor de CO2; totuși, întrucât 
pământul este expus mai mult ca oricând la 
daune ireversibile, provocate de eroziune, 
poluare, salinizare, impermeabilizare, 
sărăcire în substanțe organice și pierderea 
biodiversității solurilor și întrucât, în 
această situație, este necesar să se țină 
seama de responsabilitatea istorică a 
statelor membre;

Or. de

Amendamentul 2
Marie Anne Isler Béguin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. întrucât pământul stă la baza producției 
de alimente pentru oameni, furaje, textile și 
combustibili și joacă un rol important în 
captarea emisiilor de CO2; totuși, întrucât 
pământul este expus mai mult ca oricând la 
daune ireversibile, provocate de eroziune, 
poluare, salinizare, impermeabilizare, 
sărăcire în substanțe organice și pierderea 
biodiversității solurilor;

1. întrucât pământul stă la baza producției 
de alimente pentru oameni, furaje, textile și 
combustibili și joacă un rol important în 
captarea emisiilor de CO2; totuși, întrucât 
pământul este expus mai mult ca oricând la 
daune ireversibile, provocate de eroziunea 
eoliană și laminară, poluare, salinizare, 
impermeabilizare, sărăcire în substanțe 
organice și pierderea biodiversității 
solurilor;

Or. fr
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Amendamentul 3
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. având în vedere că agricultura 
reprezintă singurul mijloc de a evita 
deteriorarea solului, este necesară o 
strategie solidă, care să contribuie la 
menținerea acestei activități;

Or. es

Amendamentul 4
Christa Klaß

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul să aprobe poziția sa 
comună referitoare la directiva-cadru 
privind protecția solului astfel încât să se 
adopte un instrument comunitar care să 
permită combaterea acestor amenințări;

2. invită de urgență statele membre să 
acorde prioritate absolută protecției 
solului și să țină seama de o gamă largă 
de recomandări, însoțite de inovații și idei, 
care să vizeze ameliorarea coordonării la 
scară europeană și legislațiile naționale;

Or. de

Amendamentul 5
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul să aprobe poziția sa 
comună referitoare la directiva-cadru 
privind protecția solului astfel încât să se 
adopte un instrument comunitar care să 

2. invită de urgență Comisia să prezinte 
un program de acțiune pentru protecția 
solurilor în Europa care să țină seama 
suficient de exigențele legate de 
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permită combaterea acestor amenințări; subsidiaritatea statelor membre; se 
așteaptă ca acest program să cuprindă o 
gamă largă de recomandări pentru statele 
membre prin care să se ofere soluții și idei 
care au ca scop îmbunătățirea legislației 
naționale;

Or. de

Amendamentul 6
Thomas Ulmer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Consiliul să aprobe poziția sa 
comună referitoare la directiva-cadru 
privind protecția solului astfel încât să se 
adopte un instrument comunitar care să 
permită combaterea acestor amenințări;

eliminat

Or. de

Amendamentul 7
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. întrucât irigarea servește atât la 
menținerea umidității solului, cât și la 
umplerea pânzelor freatice, solicită ca 
acești factori să fie luați în considerare 
pentru elaborarea politicii agricole 
comune;

Or. es
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Amendamentul 8
Marie Anne Isler Béguin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră necesară îmbunătățirea 
formării profesionale a tinerilor
agricultori, în special cu privire la efectele 
schimbărilor climatice și implicațiile 
producției agricole asupra climatului;

3. consideră necesară îmbunătățirea 
formării profesionale a agricultorilor, în 
special cu privire la efectele schimbărilor 
climatice și implicațiile producției agricole 
asupra climatului;

Or. fr

Amendamentul 9
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. preconizează că Uniunea Europeană 
va aduce un sprijin susținut pentru 
îmbunătățirea gestiunii apei în cadrul 
terenurilor agricole și al exploatațiilor
zootehnice, încurajând eficacitatea 
hidrică a instalațiilor și a sistemelor de 
irigare și dezvoltarea culturilor rezistente 
la secetă;

Or. es

Amendamentul 10
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că, problemele actuale, 
printre care penuria alimentară, deficitul 
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de apă, creșterea temperaturilor și a 
evapotranspirației, precum și riscul 
deteriorării solului, necesită noi politici 
agricole, complete și științifice, care să 
corespundă condițiilor unui climat 
mediteranean; consideră că cu ajutorul 
instituțiilor europene și al celor naționale 
aceste politici trebuie să combine 
cercetarea și dezvoltarea culturilor 
adaptate la noile provocări cu care se 
confruntă mediul, cum ar fi economia de 
apă, furnizând în același timp 
agricultorilor resurse suficiente pentru a 
le asigura un nivel de viață european;

Or. en

Amendamentul 11
Inés Ayala SenderInés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recomandă dezvoltarea unui sistem de 
alertă rapidă și de supraveghere 
permanentă a stării solurilor pentru a 
putea acționa în timp util împotriva 
eroziunii, a sărăcirii materiei organice 
care provoacă emisiile de gaze cu efect de 
seră, precum și a pierderii terenurilor 
arabile și a biodiversității;

Or. fr

Amendamentul 12
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

4a. consideră că este necesară sporirea 
cercetării, dezvoltării și inovării, 
acordându-se o atenție deosebită 
regiunilor care sunt afectate în mai mare 
măsură de deficitul de apă și de secetă, 
ținând seama de progresele 
biotehnologice;

Or. es

Amendamentul 13
Johne Bowis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită încurajarea menținerii și 
plantării de garduri vii, în special în 
regiunile unde acestea au dispărut în 
decursul ultimilor ani;

Or. en

Amendamentul 14
Marie Anne Isler Béguin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește importanța terenurilor 
scoase temporar din circuitul agricol 
pentru recuperarea terenurilor agricole și 
pentru retenția apei; solicită statelor 
membre afectate să încurajeze sistemele 
agrare adaptate la solurile ecosistemelor 
mediteraneene si măsuri care să vizeze 
utilizarea eficientă a apei;
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Or. fr

Amendamentul 15
Marie Anne Isler Béguin

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei și Consiliului să 
exploreze strategiile de recuperare a 
solurilor degradate cu ajutorul unor 
instrumente prin care să ofere stimulente 
în vederea limitării degradării solului;

Or. fr

Amendamentul 16
Markus Pieper, Christa Klaß

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. așteaptă cu nerăbdare crearea 
Observatorului european pentru secetă și 
a sistemului de avertizare timpurie și 
subliniază necesitatea îmbunătățirii 
eficienței informațiilor transmise de 
statele membre și a coordonării între 
acestea;

5. așteaptă o mai bună coordonare a 
observatoarelor privind seceta și o 
îmbunătățire a sistemelor de alertă rapidă 
pentru riscurile de secetă și subliniază 
necesitatea creării de programe de acțiune 
europene în vederea punerii în aplicare a 
unei rețele mai solide de instalații 
existente;

Or. de

Amendamentul 17
Marie Anne Isler Béguin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește existența Convenției 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
combaterea deșertificării, în special în 
Africa, al cărei obiectiv este lupta 
împotriva degradării terenurilor arabile și 
a secetei, precum și susținerea acordată 
de Parlament acestei convenții;

Or. fr

Amendamentul 18
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște că Directiva-cadru privind 
apa (Directiva 2000/60/CE) are rol de 
cadru de reglementare și servește ca 
instrument de bază pentru protecția 
solurilor, aceasta favorizând cooperarea 
interregională, utilizarea durabilă a apei 
și protecția resurselor hidrice disponibile, 
contribuind, în același timp, la atenuarea 
alunecărilor provocate de inundații și a 
secetei;

Or. es

Amendamentul 19
Marie Anne Isler Béguin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită încurajarea, în cadrul pieței 
mondiale a CO2, a protejării și regenerării 

6. solicită încurajarea, în cadrul pieței 
mondiale a CO2, a protejării și regenerării 
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pădurilor, în primul rând în statele membre 
care și-au pierdut patrimoniul de păduri 
naturale, și subliniază necesitatea aplicării 
în Uniunea Europeană a unui sistem de 
gestionare integrată și durabilă a pădurilor.

pădurilor, precum și reîmpădurirea cu 
specii mixte, în primul rând în statele 
membre care și-au pierdut patrimoniul de 
păduri naturale, și subliniază necesitatea 
aplicării în Uniunea Europeană a unui 
sistem de gestionare integrată și durabilă a 
pădurilor.

Or. fr

Amendamentul 20
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră necesară consolidarea 
parametrilor legați de eco-condiționalitate 
și aplicarea acestora în cadrul Uniunii 
Europene, în special în ceea ce privește 
biodiversitatea și materia organică a 
solurilor și lărgirea sferei de aplicare a 
acestora la protecția apelor.

Or. fr

Amendamentul 21
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază funcția asumată de 
populația agricolă europeană în lupta 
împotriva eroziunii solului și a 
deșertificării și solicită recunoașterea 
rolului crucial al producătorilor europeni 
pentru menținerea acoperirii cu vegetație 
a regiunilor afectate de secete persistente 
sau amenințate de furtunile de nisip ; 
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insistă asupra beneficiilor aduse în 
special de culturile permanente, de livezi, 
de podgorii, de pășuni și de culturile 
silvicole pentru captarea apei;

Or. es

Amendamentul 22
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază rolul pădurilor în ciclul 
apei și importanța echilibrului dintre 
suprafețele împădurite, pășuni și terenuri 
cultivabile pentru gestionarea durabilă a 
apei. insistă în special asupra rolului 
solurilor cu un volum ridicat de materie 
organică și asupra unei rotații adaptate a 
culturilor; atenționează cu privire la 
faptul că intensificarea exploatării 
terenurilor constituie o amenințare la 
adresa agriculturii, a siguranței 
alimentare și a gestionării durabile a 
apei;

Or. es
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